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Sammanfattning 

Introduktion: Hotell har länge använt sig utav gästenkäter dem själva utformat, men med 

dagens teknik kan nu även gäster framföra sina åsikter öppet på sociala medier. Hur agerar 

hotell på dessa recensioner, möter hotell gästernas krav?  

Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka betydelsen av hotellpersonalens agerande på 

recensioner via gästenkäter och sociala medier. 

Metod och material: Uppsatsens bakgrund grundas i vetenskapliga artiklar och litteratur om 

recensioner på hotell. Utifrån bakgrunden utformades en enkät som skickades ut till ett 

specifikt hotells e-post lista för att se skillnader i hur- och varför gäster recenserar hotell och 

varför dem använder sig av recensioner inför sitt val av hotell.  

Resultat: Över hälften av respondenterna i enkätundersökningen recenserar de hotell som 

dem bott på, 45 % brukar inte recensera på grund av bland annat tidsbrist. Det framkom även 

att hotellets egen beskrivning och gästers recensioner ansågs vara lika trovärdiga vid val av 

hotell, dock var vänner och bekantas rekommendationer mest trovärdiga. 

Slutsats: Hotell behöver ta del av recensioner på både sociala medier och gästenkäter och 

besvara dessa på ett personligt sätt för att möta gästernas krav på återkoppling. Gästenkäter 

behövs fortfarande men hotell bör hålla sig uppdaterade om sociala medier och dess inverkan, 

då en stor del av potentiella gäster läser tidigare gästers recensioner skrivna på dessa 

plattformar innan val av hotell. 
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Förord 

I examensarbetet har vi valt att utforma en enkät för att kunna se hur hotell hanterar gästers 

recensioner via egenutformade gästenkäter och sociala medier. 

 

Vi vill tacka…  

                      … Vår handledare Mats Carlbäck för all hjälp under uppsatsens gång. 

              … Asgier Nilsen som hjälpt oss att utforma vår enkät. 

                      … Sofia Berglund Krznaric som hjälpte oss att skicka ut enkätundersökningen 

          till deras gäster och för hennes deltagande i vår intervju. 

                      … De gäster som tog sig tid och besvarade vår enkät. 

                      … Magnus Broomé som gav oss betydelsefull feedback för uppsatsen. 

                      … Alla som läst vår uppsats och gett oss givande feedback. 

 

Utan er hade vi inte kunnat genomföra denna uppsats, vi uppskattar all hjälp och feedback 

som varit betydelsefull i olika delar av uppsatsen. Tack! 

 

Amanda Lundgren och Malin Moberg 

Grythyttan, juni 2014 
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1. Introduktion 

Ett hotells gäster fungerar som ett slags marknadsföringsverktyg för potentiella gäster som 

hotell inte kan styra eller kontrollera över, detta sker genom metoden word of mouth (WOM) 

vilket innebär att gäster sprider sin uppfattning till vänner och bekanta. Därför är det viktigt 

för hotell att skapa och hålla en god relation till sina gäster och ta tillvara på den återkoppling 

som deras gäster ger dem. Det traditionella verktyget som de flesta hotell använder sig av för 

att samla gästers recensioner är deras egenutformade gästenkäter, detta är återkoppling som 

stannar inom hotellets väggar och som inte når ut till allmänheten. Det är av stor betydelse att 

hotell tar åt sig av den återkoppling dem får och därefter ger respons till sina gäster, annars 

kan det traditionella tillvägagångsättet tappa sin funktion och därmed kan gäster känna att det 

inte är till någon nytta att ge återkoppling till ett hotell. 

 

Sociala medier är något som under en kort tidsperiod växt fram och utvecklats snabbt och 

effektivt, i och med dess lättillgängliga sätt att sprida information och skapa kontakt med 

omvärlden. Sociala medier användes till en början i första hand av privatpersoner, men i och 

med dess framväxt och effektivitet är det för de flesta hotell idag ett självklart verktyg att 

använda sig utav för att synas, få återkoppling och maximera sin marknadsföring. De ledande 

sociala medierna inom hotellbranschen idag är de olika webbplatserna som finns för 

resenärer, där hotell recenseras och betygssätt av gäster som bott på diverse hotell.  

 

Denna utveckling kan skapa både för- och nackdelar för hotell på marknaden. De recensioner 

som gäster skriver öppet på sociala medier är något som hotellen inte kan påverka eller radera 

ur arkivet, det som är viktigt för hotellen är då att besvara den återkoppling som ges oavsett 

positiv eller negativ. Detta för att visa engagemang för sina gäster, behålla en god relation, 

och för att potentiella gäster som läser de öppna recensionerna på diverse sociala medier ska 

få en rättvis uppfattning om hotellet.  

 

Hur hanterar ett hotell dessa två tillvägagångssätt för återkoppling, finns det skillnader i hur 

hotellets personal agerar beroende på om recensioner är skrivna på öppna sociala medier eller 

recensioner som stannar innanför hotellets väggar? 

 

1.1 Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Måltidskunskap är ett mångvetenskapligt ämne där olika forskningsområden som till exempel 
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företagsekonomi, pedagogik och sociologi kombineras (Gustafsson, 2004). Hotellbranschen 

producerar idag en upplevelse, det kan vara allt från en natt på ett lyxhotell till en 

övernattning på ett budgethotell (Carlbäck, 2011). Måltidskunskap på Restaurang-och 

hotellhögskolan i Grythyttan utgår från en helhetssyn på måltiden där det handlar om att 

studera en måltid utifrån fem aspekter; rummet, mötet, produkten, stämningen och 

styrsystemet (Alsne, 2004). De fem aspekterna binds sedan samman i FAMM (The Five 

Aspect Meal Model) som används i undervisningssyfte då alla fem aspekter behövs för att 

skapa möjligheter för en upplevelse (Gustafsson, 2004). Även om fokus från FAMM ligger på 

restaurangupplevelser går den även att använda för att analysera en hotellvistelse. 

Tellström (2004) skriver om den status som kan ges genom att en måltid återges för 

allmänheten genom reportage där menyn refereras, eller genom publicering av fotografier från 

gästernas ankomst och måltiden i sig. Detta beskrivs som ett modernt exempel på 

återberättandets funktion för att ge måltiden status (Tellström, 2004). Genom att gäster som 

spenderat en tid på ett hotell ger återkoppling genom öppna sociala medier ger det blivande 

gäster en chans att ta del av dessa och det kan kopplas till den status Tellström skriver om. 

Den status som Tellström menar att en måltid kan få kan då kopplas till hotellindustrin. 

Med måltiden i centrum svarar produkten för själva maten och drycken som intas, det vill 

säga själva kärnprodukten (Gustafsson, 2006). För att implementera aspekten på ett 

hotellbesök kan produkten ses som de fysiska gästerna erbjuds, där rummet utgör hotellets 

kärnprodukt. För att skapa tillfredställelse hos gästen tillämpar personalen sina teoretiska 

samt praktiska kunskaper om produkten inom rummet (Gustafsson, 2006). Tellström (2004) 

skriver även om aktörer som utför en skapelseakt där begrepp som iscensättning och fält 

benämns. Han skriver om vikten av utbildning inom området och hur studenterna i Grythyttan 

behövs för att iscensätta ceremoniella måltider. Vidare skriver Tellström (2004) om vikten av 

ett gott värdskap i dialogen mellan gäst och värd för dessa middagar.  

Hotell och restaurangföretagare måste dagligen fatta beslut om personal, finansiering, 

marknadsföring och en mängd andra operativa beslut (Bergman, 2004). Framför allt behövs 

två problem tas i beaktning vid vidare utveckling av styrsystem baserade på gästen; att 

systemet testas i en verksam organisation och att det inte skall ta för lång tid för cheferna eller 

gästerna att genomföra (Carlbäck, 2010). Det är därför viktigt att lära personer inom 

branschen att förstå och uppleva konsekvenserna av beslut som tas och att beslutet kan 

påverka resultatet (Bergman, 2004). Uppsatsen är fokuserad på ett hotell som kopplas till 
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FAMM genom mötet, rummet och styrsystemet. Mötet sker mellan gäst och personal vid in- 

och utcheckning och är av betydelse för hur gästen upplever sin vistelse. Bemötandet är också 

direkt kopplat till värdskap hos personal och är även något som recenseras på både 

gästenkäter och sociala medier. Rummet som är hotellrummet där gästen spenderar sin 

vistelse tas även upp i examensarbetet då det är något gästen kan vilja recensera, även 

styrsystemet benämns då hanteringen av kritikhantering och bemötandet av recensioner tas 

upp i uppsatsen.  

 

2. Teoretisk bakgrund 

I följande avsnitt presenteras en närmare beskrivning om gästenkäter, sociala mediers 

framväxt, trevägskommunikation och trovärdighet, samt hur hotell agerar utifrån dessa 

faktorer. 

 

2.1 Gästenkäter 

Gästenkäter är väldigt effektiva och användbara, men för att få ut det mesta av gästenkäter 

behöver det finnas en full förståelse av gästernas uppfattningar om hotell (Pullman, McGuire 

& Cleveland, 2005). Företag använder oftast mer än endast ett verktyg för att samla gästers 

återkoppling, det bredaste verktyget är att använda sig av gästenkäter (Bartkus, Howell, Hills 

& Blackham, 2009). De flesta hotell ber sina gäster att utvärdera sin serviceupplevelse genom 

någon form av gästenkät, denna återkoppling används i syfte för att övervaka gästernas 

kvalitetsuppfattning (Pullman et al., 2005). Dessa relativt korta pappers och digitala enkäter 

ger gästerna möjlighet att snabbt och enkelt fylla i och lämna tillbaka till hotellet när det 

passar (Bartkus et al., 2009). Författarna menar vidare att fördelen med gästenkäter är att det 

kopplas direkt till relevant och regelbunden feedback som ges vid tillfället nära inpå då en 

gäst har checkat ut, detta är något som hotell kan återkoppla till och åtgärda i tid om så är 

fallet.  

 

Bartkus et al., (2009) hävdar att gästenkäter representerar ett taktiskt informationsverktyg för 

omedelbar problemlösning, samt för att kunna bevaka servicekvaliteten. Gästers synpunkter 

har visat sig ge användbar och viktig information som kan användas för att hotellen ska kunna 

förbättra sin servicekvalitet och prestanda (Bartkus et al., 2009). Pullman et al., (2005) menar 

att gästenkäter också är till för att kunna belöna medarbetare samt chefer och för att kunna 

utvärdera olika avdelningars prestanda. Bartkus et al., (2009) menar dock att det fortfarande 
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finns viss oenighet om vilken roll gästenkäterna har, huruvida de ska tolkas som formella 

undersökningsverktyg eller endast som ett återkopplingsverktyg för omedelbar 

problemlösning. Bartkus et al., (2009) fastställer att även om gästenkäter bidrar till användbar 

information ska det inte användas som ett substitut för formella undersökningar, istället ska 

det ses som en möjlighet till att få snabb återkoppling från gästerna. Detta gäller särskilt om 

ledningen på hotellet har som avsikt att svara på gästernas kommentarer, då det i en tidigare 

studier framkom att endast 16 % av gästenkäterna besvaras (Bartkus et al., 2009). 

 

2.2 Sociala mediers framväxt 

I och med sociala mediers framväxt har konsumenter mer kontroll över hur information 

skapas, genereras, organiseras och delas (Rosman & Stuhura, 2013). Konsumenters 

kommunikation med företag har under det senaste årtiondet förändras drastiskt då spridningen 

av de sociala nätverken rubbar balansen i makten från företag till konsument (Wei, Miao & 

Huang, 2012). Författarna menar vidare att i en kundfokuserad affärsmiljö har 

hotellbranschen upptäckt konsumenternas makt och att företag går från att göra affärer till 

gäster till att göra affärer med gäster. Dock börjar företag ta fördel av sociala medier genom 

att dela sina erbjudanden och skapa ett förtroende för varumärket (Nassar, 2012). Författaren 

menar vidare att många hotell ser sociala medier som nödvändigt för deras framtidsplan och 

har strategier för hur dem ska utveckla tekniken till sin största fördel. De anställer personer 

som endast arbetar med sociala medier i form av att hålla kontakt med sina gäster och 

publicera erbjudanden (Nassar, 2012). 

 

Konsumenter och gäster använder idag nya medier för att kunna delta i olika sociala nätverk, 

vilket gör att dem kan skapa och dela innehåll med varandra, kommunicera och bygga 

relationer med andra (Rosman & Stuhura, 2013). Författarna menar vidare att dagens 

konsumenter spenderar mycket tid på att skapa användbart innehåll för att sedan lägga ut på 

olika nätverk. Wei et al., (2012) identifierar fyra skäl till att gå med i diverse sociala medier; 

för att få möjligheten till informationsutbyte, för att skapa vänskap, socialt stöd och som 

tidsfördriv eller nöje. Därför är det viktigt för besöksnäringen och speciellt hotellbranschen att 

kontinuerligt följa upp vad som skrivs i syfte att kunna marknadsföra sig på rätt sätt (Rosman 

& Stuhura, 2013). Sociala medier utgör en plattform som ger möjlighet att ha en direkt 

kommunikation mellan gäst och företag (Nassar, 2012). Tidigare förlitade sig 

resekonsumenter på resejournalistik och traditionella medier för att få rekommendationer till 
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de bästa och mest spännande sakerna att göra, dock har nu internet tagit över rollen som 

informationsleverantör (Rosman & Stuhura, 2013).  

 

2.3 Trevägskommunikation 

På grund av den stora spridningen av sociala medier faller den traditionella interaktionen från 

att företag säljer till kund bort och därmed tillkommer interaktionen mellan kund till kund 

(Wei et al., 2012). Vidare menar Litvin & Hoffman (2012) att den nya tekniken gör det lättare 

att kommunicera i form av costumer to costumer (C2C). Wei et al., (2012) menar att dessa 

tillvägagångssätt tillsammans bildat en trevägskommunikation, där gästen, hotellet och de 

potentiella gästerna som läser recensioner online är inblandade. Trevägskommunikationen 

startade i och med att gäster publicerade recensioner på diverse olika sociala nätverk om deras 

senaste hotellvistelse (Wei et al., 2012). Författarna tar upp att de recensioner som publiceras 

online generellt täcker områden som upplevelsen, utvärderingar och åsikter som i sin tur har 

stor påverkan på hotellens potentiella gäster. Trots att väldigt många gäster vänder sig till 

recensioner på sociala medier finns det inte mycket forskning om den inverkan det ger när 

gäster väljer hotell (Vermeulen & Seegers, 2009). En rapport som tidigare gjorts visar att 

miljontals potentiella gäster besöker recensionssidor för att ta hjälp av dessa inför sitt val av 

hotell, utav dessa miljoner låter 84 procent sig påverkas av recensioner som skrivits 

(Vermeulen & Seegers, 2009). Wei et al., (2012) menar vidare att sociala medier ger gäster en 

möjlighet att spela en allt mer viktig roll i företag-kund relationen. Recensioner som skrivs på 

sociala medier kan spridas väldigt lätt, såväl positiva som negativa (Nassar, 2012). Författaren 

menar vidare att det är viktigt att ta del av de negativa recensioner och ta till sig dem, samt att 

det är av stor betydelse att svara på de negativa recensionerna då det kan ge en bredare 

respons samt att det visar att hotell tagit åt sig av återkopplingen. 

 

2.4 Hotellpersonalens agerande 

Ett hotells produkter och service baseras mycket på erfarenhet, vilket betyder att gäster ofta 

gör ett bokningsbeslut med en viss grad av osäkerhet (Wei et al., 2012). Författaren menar 

vidare att gäster i de flesta fall vänder sig till användbara hotellrecensioner på sociala medier, 

detta för att kunna få en rättvis uppfattning av hotellens produkter. Sociala medier tillåter 

hotellgäster att spela en stor roll i hotellens virala marknadsföring, detta gör gästerna genom 

att dela och- eller sprida information genom interaktion med ett stort antal potentiella gäster 

(Wei et al., 2012). Författarna skriver vidare att i positiv word of mouth kommunikation 
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(WOM) drivs gästerna av deras eget engagemang, känslan av att få hjälpa andra och en 

förbättring av sitt egenvärde. I negativ WOM kommunikation drivs dessa gäster av att 

framföra sina negativa känslor om sin upplevelse såsom besvikelse eller frustration över något 

under sin vistelse (Wie et al., 2012). Hotellens generella feedback på negativa recensioner 

innefattar oftast en förklaring, en ursäkt, kompensation, förbättringar av tjänster eller 

produkter som förstådda ändringar av regler (Wei et al., 2012). De studier som gjorts för att 

undersöka hur effektiva olika åtgärder är gentemot negativa recensioner visar att det är mer 

effektivt att arbeta i förebyggande syfte. Det är även viktigt för hotell att svara rätt omgående, 

detta för att kunna undvika onödiga attacker från andra gäster (Wei et al., 2012). Gäster blir 

mer positiva till ett hotell om negativa recensioner besvaras, antingen via andra gäster som 

försvarar hotellet eller genom hotellets personal (Litvin & Hoffman, 2012). Författarna menar 

vidare att hotell dock bör försöka vara aktiva på flertalet sajter för att omgående kunna 

besvara recensioner själva. Vermeluelen & Seegers (2008) menar att både positiva och 

negativa recensioner kan ge en positiv effekt genom att öka medvetenheten för hotellen, 

främst för mindre kända hotell. Författarna menar vidare att ett fåtal negativa recensioner inte 

har någon större inverkan för en gäst så länge det sköts på rätt sätt av hotellen.  

Litvin & Hoffman (2012) beskriver vikten av att få gäster att recensera sin vistelse på sociala 

medier för att få utökad marknadsföring, även för att hålla kontakten genom att besvara 

recensioner såväl positiv som negativ. År 2010 framkom det att endast 4 % av de negativa 

kommentarerna som lämnades på Tripadvisor besvarades trots all forskning som visar vikten 

av att besvara gästernas recensioner vid klagomål (Litvin & Hoffman, 2012). Hotell litar på 

deras egna gästenkäter som verktyg vilket gör att de inte lägger tillräckligt med fokus på den 

virtuella världen, vilket hotell bör lära sig att anpassa sig till (Litvin & Hoffman, 2012). 

 

2.5 Trovärdighet 

Informationens trovärdighet är av stor vikt för gäster, då gäster är mer benägna att ta hjälp av 

recensioner online i sin bokningsprocess om rekommendationerna uppfattas som trovärdiga 

(Wei et al., 2012). Författarna menar vidare att då recensioner online härstammar från ett 

obegränsat antal okända kunder och når ut till enskilda kunder i hela internetvärlden kan 

trovärdigheten i de ofiltrerade recensionerna väcka oro och misstanke bland gästerna. Även 

fast det inte riktigt går att utläsa vad gästen som skrivit recensionen helt menar och vilka 

preferenser dem har sedan innan visar forskning på att potentiella gäster till hotellet blir 

influerade av dessa kommentarer (Litvin & Hoffman, 2012). Författarna menar vidare att 81 
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% anser traditionella word of mouth som mer trovärdig.  

 

Wei et al., (2012) menar att hotellgäster gärna gör en egen sökning på sociala medier för att 

samla information och läsa kommentarer om ett specifikt hotell och utifrån detta ta ett beslut 

om vilket hotell som passar gästen bäst. Potentiella gäster ser ofta tidigare gästers recensioner 

som en del av deras beslutsfattande om hotell, positiva kommentarer förväntas också bekräfta 

de potentiella gästernas intresse och detta kan underlätta deras beslutsprocess (Wei et al., 

2012).  

 

3. Syfte  

Att undersöka betydelsen av hotellpersonalens agerande på recensioner via gästenkäter och 

sociala medier. 

3.1 Syftesavgränsning 

Denna studie är baserad på det privatägda hotellet Hotell Conrad i Karlskrona som är 

medlemmar i Sweden Hotels.   

3.2 Frågeställningar 

• Hur agerar hotellet utifrån recensioner, agerar dem annorlunda beroende på om 

recensionen skrivs öppet på sociala medier eller på egenutformade gästenkäter? 

• Behövs hotellens egna gästenkäter fortfarande eller bör hotell lägga mer fokus på 

hantering av sociala medier? 

• Hur trovärdig upplevs tidigare recensioner för potentiella gäster? 

4. Metod och material 

I detta avsnitt förklaras hur studiens undersökning har planerats och genomförts, vilket ligger 

till grund för denna uppsats. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Genom att söka efter artiklar i databasen Summon som är ett bra utgångsläge då den samlar 

artiklar från mängder av olika databaser, samlades information för att bygga upp bakgrunden i 

uppsatsen. Databasen Summon användes för att hjälpa uppsatsens författare att få en bra 

utgångspunkt då det fanns svårigheter att kategorisera uppsatsens ämne i specifika databaser. 



 13 

De sökord som användes var Social Media Hotel, Hotel Reviews och Guest Surveys. 

Uppsatsen författare avgränsade sökningarna i databasen Summon till artiklar från 

vetenskapligt granskade publikationer och endast artiklar i fulltext. Uppsatsen författare valde 

att gå igenom artiklarnas sammanfattningar då sökningarna gav max 28 träffar (Se Bilaga 1), 

för att få en uppfattning om artiklarna var relevanta för uppsatsen eller inte. Efter att 

författarna gått igenom de relevanta artiklarnas fulltext uppmärksammades att informationen 

för att bygga bakgrunden inte var tillräcklig. Uppsatsens författare lade därför till två sökord, 

vilka var Comment Card Hotel och Comment Card Hospitality för att få bakgrunden 

komplett.  

4.2 Metodval 

Uppsatsens författare valde att använda sig av både intervju och enkät, vilket båda är tekniker 

för att samla information som bygger på frågeställningar (Patel & Davidson, 2011). Enkäter 

är en kvantitativ form där forskarna vanligtvis vill generalisera resultatet till andra grupper 

och situationer (Bryman, 2011). Författaren skriver vidare att en intervju är en kvalitativ form 

där forskarna vill identifiera respektive intervjupersons synvinkel på frågeställningarna. 

Uppsatsens författare valde att skapa en kvantitativ enkät med strukturerade frågor med 

möjlighet till kommentarer samt en kvalitativ intervju med öppna frågor till hotellchefen. Det 

finns för- och nackdelar med öppna frågor, en nackdel är att det tar lång tid att bearbeta 

frågorna vilket gör att många väljer slutna frågor (Bryman, 2011). Uppsatsens författare valde 

att använda sig av öppna frågor för att ge utrymme för egna ord, det ger även utrymme för 

ovanliga eller oförutsägbara svar vilket Bryman (2011) menar vara fördelar med öppna frågor 

i en intervju. 

 

4.3 Urval 

Uppsatsens författare valde att fokusera på ett familjeägt hotell beläget i Karlskrona vid namn 

Hotell Conrad, familjen äger två hotell men författarna valde att endast fokusera på ett av 

dessa. Hotellet valdes ut genom kontakt via hotellets VD Sofia Berglund Krznaric som var 

positiv till arbetet. Syfte och frågeställningar beslutades i samråd så att både författarna och 

hotellet fick ut det dem ville av arbetet. En anledning till att just detta hotell valdes var på 

grund av hotellets storlek, det var även den positiva responsen från hotellets VD som var av 

stor betydelse vid uppsatsens start. Enkäten skickades ut till Hotell Conrads e-postregister 

med tidigare gäster då det var viktigt att få enkäten utskickad till personer som besökt hotell 

eller på andra sätt var involverade i hotellbranschen. Detta kan kopplas till det Bryman (2011) 
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skriver om angående målstyrda urval där de i huvudsak handlar om att välja ut enheter i form 

av individer, grupper och så vidare med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har 

formulerats. Frågorna i enkäten grundades i att respondenterna hade någon koppling till 

hotell, genom att ha bott eller besökt hotell.  

 

4.4 Utformning av enkät 

Enkäten utformades först som en pilotstudie i syfte att ställa frågor som var relevanta i 

förhållande till uppsatsens syfte, samt som Bryman (2011) menar för att säkerställa att 

surveyfrågorna fungerade och att undersökningen i sin helhet skulle bli bra. Pilotstudien 

skickades ut till tre personer, varav två av dessa var män och en kvinna, med kunskap inom 

hotellbranschen som fick gå igenom enkäten. Därefter återkopplade dem med synpunkter som 

låg till grund för att frågorna skulle ge den effekt som behövdes för att kunna samla in 

relevant data. Bryman (2011) tar upp vikten av att använda sig av en pilotstudie speciellt då 

en enkät ska genomföras, detta på grund av att det inte finns någon intervjuare närvarande 

som kan hantera oklarheter. Pilotstudien var väldigt betydelsefull för enkäten, då det fanns 

oklarheter i vissa frågor samt att en del frågor gav svar som i förhållandet till syftet för 

uppsatsen var irrelevanta. Med hjälp av pilotstudien kunde dessa frågor samt vissa 

svarsalternativ åtgärdas och ändras för att kunna uppnå ett resultat med svar som var 

användbara.  

 

Huvudsyftet med enkäten var att få veta om gäster recenserar hotell, hur dem gör det och 

anledningen till varför dem gör det eller varför dem väljer att inte göra det. Enkäten bestod av 

totalt 14 frågor, beroende på hur respondenten besvarade frågorna kopplades de vidare till 

olika följdfrågor och detta för att kunna jämföra och analysera de olika svarsalternativen. 

Svarsalternativen på frågorna i enkäten var utformade på olika sätt beroende på vilken fråga 

som ställdes, detta för att respondenten skulle kunna besvara frågorna på ett sådant sätt som 

gav enkäten användbara data att analysera. De frågor där respondenten svarade nej bestod av 

en fråga om anledningen varför och där fick de möjlighet till att skriva fritt och berätta eller 

inte skriva något alls. Fördelen med att respondenten får en öppen fråga är att respondenterna 

kan svara med sina egna ord, och att det lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar 

som uppsatsens författare inte kunnat föreställa sig vid utformningen av enkäten (Bryman, 

2011). Dock kan nackdelen vara att enkäten tappar betydande svar, oavsett för- eller nackdel 

så kan denna fråga med fri textruta användas för den slutliga analysen då det grundande svaret 
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var nej på frågan. 

 

4.5 Genomförande 

Enkäten skickades ut till 1036 personer vilket är Hotell Conrads e-postregister på befintliga 

och tidigare gäster, av dessa öppnade 107 stycken mailet. Enkäten stängdes när 76 svar 

inkommit och därefter började svaren sammanställas för att bygga upp resultatet. En fördel 

med enkäter är att faktorer som att kön, ålder, etnicitet och så vidare skulle kunna ge en 

vinklad bild av både svar och frågeställningar, detta är något som annars behövs ta i beaktning 

vid intervju (Bryman, 2011). Vid enkäten som skickades ut till Hotell Conrads mailregister 

ställdes inga frågor om ålder eller kön då det inte var aktuellt för uppsatsens syfte eller 

frågeställningar. Negativt med enkäter är bland annat att de inte ges någon möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Den enkät som skickades ut var helt anonym vilket 

gjorde att det inte fanns någon möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor. En intervju 

genomfördes via e-post med hotellets VD Sofia Berglund Krznaric 

där åtta stycken öppna frågor ställdes för att se hur hotell sköter hanteringen av både 

gästenkäter och recensioner på sociala medier. Det gav även möjlighet till uppföljningsfrågor 

vilket för syftet inte var nödvändigt i denna uppsats.  

 

5. Forskningsetiskt förhållningssätt 

I en undersökning kan etiska frågor under forskningens gång uppstå, enligt Bryman (2011) 

finns det fyra grundläggande etiska frågor som rör de personer som är direkt inblandade i 

forskningen. Frågorna rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet, dessa har 

några krav som måste uppfyllas enligt svensk forskning (Bryman, 2011). Informationskravet 

är det första, vilket innebär att forskaren ska informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte (Bryman 2011). Vidare menar Bryman (2011) att försökspersonerna 

ska informeras om att deras deltagande är frivilligt samt att dem när som helst kan välja att 

hoppa av om så önskas, samt att undersökningens moment ska presenteras för 

försökspersonerna. Det andra kravet berör samtycke, vilket innebär att deltagarna i 

undersökningen själva har rätten att bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011). Bryman 

(2011) går vidare med konfidentialitetskravet, där uppgifter om alla personer som medverkar i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentalitet. Bryman (2011) fortsätter 

att skriva att dessa personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dem. Det sista kravet som Bryman (2011) tar upp är nyttjandekravet, som betyder 
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att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet. 

6. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen som bestod av 76 respondenter, samt en 

intervju med Hotell Conrads VD Sofia Berglund.  

 

6.1 Gästenkäter 

Den inledande frågan i enkätundersökningen låg till grund för resterande frågor i enkäten, 

utifrån denna fråga kopplades det sedan vidare till olika följdfrågor beroende på vilket 

svarsalternativ som valdes. 76 personer besvarade enkäten som skickades ut, av dessa 76 

personer brukar över hälften recensera de hotell som de bott på, och av dessa väljer 33 % att 

recensera via hotellens egen gästenkäter. 17 % väljer att recenserar både via hotellets 

gästenkäter och via sociala medier, resterande 5 % väljer att recensera hotell via sociala 

medier (Se figur 1). Enligt enkätundersökningen är Tripadvisor och Booking.com de två 

sociala medier som respondenterna helst väljer att göra sina recensioner på. Utöver dessa två 

webbplatser är Facebook och Hotels.com de sidor som respondenterna föredrar att recensera 

på. 45 % av enkätrespondenterna väljer att inte recensera sin vistelse och detta på grund av 

bland annat tidsbrist, att det upplevs vara för komplicerat, att dem inte fått någon förfrågan 

eller för att en recension inte anses ha någon påverkan för hotellen (Se figur 1). 

 

                              Recenserar gäster de hotell som dem bott på?                                                                 

         

         Figur 1. Visar om gäster brukar recensera hotell som dem bott på  

             och var dem i sådant fall väljer att göra det. 
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Av de 76 personer som besvarade enkäten så var det 27 personer som recenserar de hotell 

som dem bott på via hotellets egna gästenkäter. Av dessa recenserar 52 % hotell via 

gästenkäter som finns på hotellrummen och 48 % recenserar via gästenkäter som skickas ut 

via e-post från hotellet (Se figur 2). 

                               Hur besvarar gäster hotellets egna gästenkäter?                        

         

              Figur 2. Visar hur gäster väljer att besvara hotellens egna gästenkäter. 

 

29 % anser att gästenkäter fokuserar på rätt aspekter, medan 55 % anser att de i nuläget 

fokuserar på rätt aspekter men att frågorna kan utvecklas (Se figur 3). 16 % anser att 

gästenkäternas frågor känns irrelevanta och- eller att det saknas något (Se figur 3). 

 

      Anser gäster att hotellens gästenkäter fokuserar på rätt aspekter? 

                       

           Figur 3. Visar vad gäster anser om innehållet i hotellens gästenkäter. 
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6.2 Recensioner på sociala medier 

Frågan om gäster anser att hotell bör behålla deras gästenkäter eller fokusera mer på sociala 

medier svarade alla 76 personer på, av dessa anser 36 % att hotell ska behålla sina gästenkäter 

och 33 % anser att gästenkäter ska finnas kvar men att hotellen bör lägga mer fokus på sociala 

medier (Se figur 4). Endast 4 % anser att sociala medier ska användas mer och 27 % har ingen 

åsikt om frågan (Se figur 4). Berglund (intervju, 2014) anser att det i nuläget behövs både 

egenutformade gästenkäter och användning av sociala medier för att samla gästers 

återkoppling då hon anser att dessa två verktyg kompletterar varandra. Vidare menar hon att 

det är en fördel att hotellen gör egna gästenkäter via mail, detta för att kunna skapa en mer 

personlig kontakt med gästerna. Anledningen till varför hotellet väljer att använda sig utav 

sociala medier är för att behålla en personlighet mot sina gäster, men Berglund (intervju, 

2014) menar också att eftersom recensionerna på sociala medier är offentliga och vem som 

helst kan kommentera det som skrivs så bör det som publiceras vara genomtänkt. De personer 

som har befogenhet till att publicera inlägg på deras sociala medier är ägarna och 

hotellchefen, dock menar Berglund (intervju, 2014) att all personal kontinuerligt bör hålla sig 

uppdaterade och läsa de recensioner som skrivs.  

             Anser gäster att hotell bör behålla deras gästenkäter 

                eller bör dem fokusera mer på sociala medier? 

                              

       Figur 4. Visar vad gäster anser att hotell bör lägga mest fokus  

                 på när det kommer till recensioner. 
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på sociala medier samt de rekommendationer som kommer från 

vänner och bekanta. Enkätundersökningen visar på att 62 % av 

respondenterna anser att hotellets egen beskrivning är trovärdig, 

och 62 % anser att andra gästers recensioner på sociala medier 

är trovärdig, därmed litar respondenterna lika mycket på vad 

hotellet själva beskriver sig som lika mycket som andra gäster 

beskriver hotellet. 23 % anser att hotellets beskrivning är 

mindre trovärdig, 12 % ser den som mycket trovärdig och 

resterande 4 % har ingen åsikt. 22 % anser att tidigare gästers 

recensioner är mycket trovärdig, 5 % anser dessa som mindre 

trovärdig, 1 % anser recensionerna som inte alls trovärdig och 10 % har ingen åsikt. Enkäten 

visade att 75 % någon gång läst eller brukar läsa andras recensioner innan de bokar ett hotell, 

25 % av dessa läser inte andras recensioner (Se figur 5). Enkätundersökningen visar dock att 

85 % anser att det mest trovärdiga när det kommer till hotellbeskrivningar är vad vänner och 

bekanta berättar och rekommenderar, resterande 15 % anser att dem är trovärdiga eller har 

ingen åsikt om frågan. 

 

6.4 Återkoppling och respons 

I enkätundersökningen ställdes frågan om vilken återkoppling som gäster tror att hotell tar till 

sig mest av, 62 % anser att hotellen tar till sig lika mycket av både gästenkäter och 

återkoppling från sociala medier (Se figur 6). 29 % anser att hotellen endast tar till sig av 

återkoppling från deras egen gästenkät, och 9 % anser att det är sociala medier som hotellet 

använder sig av för att läsa och ta till sig återkoppling från (Se figur 6). Berglund (intervju, 

2014) anser att skillnaden mellan recensioner på sociala medier och hotellets egna gästenkäter 

är att kommunikationen med gästerna kan ske på ett smidigare sätt genom gästenkäter, på 

grund av att det är lättare att återkoppla till gästen på detta sätt (Berglund, intervju, 2014). 
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                Vilken återkoppling anser gäster att hotell tar till sig mest av? 

                            

               Figur 6. Visar var gäster anser att hotell tar till sig mest återkoppling från. 

 

Följdfrågan efter vilken återkoppling som gäster tror att hotell tar till sig mest av var om 

gästerna fått någon respons på sina recensioner om dem har gjort någon. 34 % svarade att 

dem inte fått någon respons och att det inte var något som dem behövde, och 16 % hade fått 

svar på sin recension från hotellet (Se figur 7). 29 % hade inte gjort någon recension, 11 % 

hade fått kompensation samt annat och resterande 10 % hade inte fått någon respons, men 

hade önskat respons eller kompensation (Se figur 7). Enkätundersökningen visar ett visst 

missnöje angående hotellens respons av recensioner på sociala medier, exempelvis 

kommenterade gäster att dem inte nöjer sig med endast ett tack för deltagandet utan önskar 

istället ett personligt svar från hotellet som visar på engagemang utifrån vad gästen har 

recenserat. 

 

Berglund (intervju, 2014) berättar att Hotell Conrad inte haft många recensioner att ge 

respons på via sociala medier, men att hotellet har fokuserat på webbplatsen Booking.com. 

Denna sida har både sina för- och nackdelar, det positiva är att hotellet kan ta del av gästernas 

återkoppling, men dock är det svårare med återkoppling till gästerna med till exempel 

kompensation eller liknande då det inte går att besvara recensionerna (Berglund, intervju 

2014). Hotell Conrad använder sig istället utav deras Facebook-sida, där dem har möjlighet 

till att behålla en personlig kontakt samt att kunna återkoppla med sina gäster. De recensioner 

som gjorts på de övriga sociala medierna strävar hotellet efter att agera på så fort som möjligt, 

detta oavsett om det gäller positiva eller negativa recensioner (Berglund, intervju, 2014). 
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      Har gäster fått respons på sina recensioner? 

           

                 Figur 7. Visar om gäster har fått respons på deras recensioner. 

 

7. Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är baserad på resultatet som framkommit med hjälp från den teoretiska 

bakgrunden, dessa sätts mot varandra och diskuteras. 

 

7.1 Gästenkäter 

Bartkus et al., (2009) anser att gästenkäter är relativt korta pappers eller digitala enkäter som 

är en möjlighet för gäster att snabbt och enkelt kunna fylla i sina synpunkter och lämna 

tillbaka till hotellet när det passar. Vidare menar författarna att fördelen med gästenkäter är att 

det kopplas direkt till relevant och regelbunden återkoppling som ges vid tillfället nära inpå 

när en gäst har checkat ut, detta är något som hotell kan återkoppla till och åtgärda i tid om så 

är fallet. Berglund (Intervju, 2014) styrker detta och anser att egenutformade gästenkäter 

behövs men nu i form av mailutskick och inte pappersform på rummen då det är lättare att 

göra en recension på internet. Vilket betyder att hotell bör se över om gästenkäter behöver 

användas i både pappersform och digitalt, eller om de endast bör välja att fokusera på ett 

tillvägagångssätt för att få gästenkäter att bli så effektiva som möjligt. Enkätundersökningen 

styrker delvis detta men visar att de nuvarande egenutformade gästenkäterna kan utvecklas, 

och istället fokusera på fler aspekter än vad de gör i nuläget men att det inte är någon större 

skillnad på om hotellens gästenkäter besvaras genom pappersform eller om det sker via 

mailutskick. Detta innebär att gästenkäter ger hotellpersonalen möjlighet till att agera snabbt 

på feedback som gäster lämnar efter sin vistelse. Litvin & Hoffman (2012) beskriver vikten 
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av att få gäster att recensera sin vistelse på de olika sociala medierna för att få utökad 

marknadsföring, även för att kontinuerligt hålla kontakten genom att besvara recensioner 

såväl positiva som negativa. Enkätundersökningen visar att över hälften av respondenterna 

väljer att recensera de hotell som de bott på varav 33 % av dessa väljer att göra det via 

hotellets egen gästenkät, detta betyder att gästenkäter fortfarande anses vara förhandsvalet när 

det kommer till att recensera sin hotellvistelse. 

 

7.2 Sociala medier 

Nassar (2012) menar att många hotell ser sociala medier som nödvändigt för deras 

framtidsplan och har strategier för hur dem ska utveckla tekniken till sin fördel. Dock är det 

vanligaste och traditionella sättet att de flesta hotell ber sina gäster att utvärdera sin 

serviceupplevelse genom någon form av gästenkät, denna återkoppling används i syfte för att 

övervaka gästernas kvalitetsuppfattning och jämföra olika affärsenheter (Pullman et al., 

2005). Berglund (intervju 2014), styrker delvis detta och menar att det i nuläget behövs både 

egenutformade gästenkäter och användning av sociala medier då hon anser att dessa två 

verktyg kompletterar varandra. Detta på grund av att det är en fördel för hotell som gör 

egenutformande gästenkäter via mail, i syfte att kunna skapa en mer personlig kontakt med 

gästerna (Berglund, intervju, 2014). Enkätundersökningen visar att det finns en efterfrågan på 

att hotell ska lägga mer fokus på sociala medier utan att ta bort gästenkäter. Detta visar på att 

båda dessa tillvägagångssätt för att lämna återkoppling på sin hotellvistelse kompletterar 

varandra, men att hotell i framtiden bör lägga mer fokus på sociala medier för att kunna 

tillmötesgå sina gästers behov. 

 

Litvin & Hoffman (2012) menar att den nya tekniken i form av sociala medier gör det lättare 

att kommunicera i form av customer to customer (C2C). Därför antyder Wei et al., (2012) att 

dessa tillvägagångssätt tillsammans bildar en trevägskommunikation, där gästen, hotellet och 

de potentiella gästerna som läser recensionerna är inblandade. Berglund (intervju, 2014) säger 

dock emot detta då hon anser att sociala medier såsom Tripadvisor och Booking.com inte 

bidrar med samma personliga kontakt som gästenkäter via mailutskick gör. Då gäster lägger 

ner tid på att göra en recension, så förutsätter Berglund (intervju, 2014) att gästerna förväntar 

sig en personlig respons på sin recension och anser att det fungerar bättre via hotellets respons 

på deras egna gästenkäter. Detta bekräftar att gästenkäter har en viktig roll för gästerna, då 

hotell anser att det är lättare att agera på feedback utifrån deras egna gästenkäter. Litvin & 



 23 

Hoffman (2012) tar upp vikten av att hotell bör försöka vara aktiva på ett flertal sociala 

medier i syfte att kunna besvara recensioner så snabbt som möjligt. Enkätundersökningen 

visar på att intresset för att recensera på sociala medier inte är speciellt stort, då endast 23 % 

väljer att recensera sin vistelse på sociala medier. Både positiva och negativa recensioner kan 

ge en positiv effekt genom att öka medvetenheten för hotellet, och detta menar Vermeulen & 

Seegers (2009) vara till en fördel för främst de mindre kända hotellen. För att skapa 

möjligheten till att kunna återkoppla till sina gäster och behålla den personliga kontakten har 

Hotell Conrad valt att använda sig av deras Facebook-sida (Berglund, intervju, 2014). Hotell 

Conrad är ett mindre hotell och Berglund (intervju, 2014) påpekar att dem inte haft många 

recensioner att ge respons på via sociala medier men använder Facebook för marknadsföring 

och för att hålla en personlig kontakt med gästerna. Hotell Conrad fokuserar mycket på 

booking.com för att ta del av gästers recensioner men menar att det inte går att göra en 

respons på dessa recensioner (Berglund, intervju, 2014). Detta betyder att Booking.com har 

ökat medvetenheten för hotellet i och med gästernas recensioner, men att hotellet tappar den 

positiva effekten som sociala medier medför i och med möjligheten till att besvara dem 

försvinner. 

 

7.3 Trovärdighet 

I en studie som gjorts visade det sig att miljontals gäster besöker recensionssidor för att ta 

hjälp av tidigare gäster inför sitt val av hotell, utav dessa låter 84 % sig påverkas av de 

recensioner som skrivits (Vermeulen & Seegers, 2009). Wei et al., (2012) styrker detta och 

menar att potentiella gäster ofta ser tidigare gästers recensioner som en del av deras 

beslutsfattande om hotell. Att det är många som låter sig påverkas av andras recensioner 

bekräftas i enkätundersökningen då 75 % någon gång har läst eller brukar läsa andras 

recensioner innan de bokar ett hotell, och att endast 25 % inte brukar göra det. Vilket betyder 

att människor i stor utsträckning tar hjälp av tidigare gästers erfarenheter av hotell i processen 

av att välja hotell.  

 

Wei et al., (2012) tar upp vikten av recensioners trovärdighet på sociala medier, och menar att 

gäster idag är benägna att ta hjälp av recensioner online i sin bokningsprocess om 

recensionerna uppfattas som trovärdiga. Vidare menar författarna att positiva kommentarer 

också förväntas bekräfta de potentiella gästernas intresse som därmed kan underlätta deras 

beslutsprocess. Vidare antyder Wei et al., (2012) att recensioner från ett obegränsat antal 
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okända gäster når ut till enskilda potentiella gäster, vilket i sin tur kan resultera i att 

trovärdigheten i de ofiltrerade recensionerna kan väcka oro eller 

misstanke. Enkätundersökningen visar dock motsatsen då 62 % av respondenterna anser att 

hotellets egen beskrivning och andra gästers recensioner på sociala medier är lika trovärdiga. 

Detta betyder att potentiella gäster anser att hotellens beskrivning är lika trovärdig som hur 

tidigare gäster beskrivit det. Dock framkom det i enkätundersökningen att 85 % anser att det 

mest trovärdiga när det kommer recensioner om hotell är hur vänner och bekanta beskriver 

det. Litvin & Hoffman (2012) styrker detta och menar att 81 % anser att det traditionella sättet 

word of mouth är det som potentiella gäster anser vara det mest trovärdiga.  

 

7.4 Återkoppling och respons 

När det kommer till hur hotell hanterar och ger respons på recensioner via sociala medier och 

deras egna gästenkäter visar enkätundersökningen att hanteringen till största del är positiv. I 

enkätundersökningen ansåg 24 % att de inte hade något behov av att få någon respons på 

deras recension från hotellet. Dock visar enkätundersökningen att ett visst missnöje finns 

angående hur hotellen ger respons på recensioner. Exempelvis visar kommentarer från 

enkätundersökningen att gäster inte nöjer sig med ett tack för deltagandet utan önskar istället 

ett personligt svar som visar på att hotellet visar engagemang utifrån vad gästen recenserat. 

Då alla recensioner på sociala medier är offentliga och kan kommenteras av vem som helst så 

menar Berglund (intervju, 2014) att det är viktigt att det som publiceras är ordentligt 

genomtänkt. Därför menar Nassar (2012) att många hotell gör rätt i att anställa personer som 

endast arbetar med sociala medier för att kontinuerligt kunna besvara recensionerna samt följa 

upp och återkoppla. På Hotell Conrad är det ägarna och hotellchefen som har befogenhet till 

att publicera inlägg och ge respons till sina gäster (Berglund, intervju, 2014). För att få gäster 

att recensera sin hotellvistelse krävs det ett stort engagemang från hotellet, därför är det av 

stor betydelse att rätt personer har ansvar för att besvara recensioner skrivna på både sociala 

medier och gästenkäter. 

 

De studier som tidigare gjorts för att undersöka hur effektiva olika åtgärder är gentemot 

recensioner, visar på att det är effektivt för hotell att arbeta i förebyggande syfte och att det är 

viktigt att se till att svara rätt omgående på recensionerna (Wei et al., 2012). Samtidigt menar 

Litvin & Hoffman (2012) och Nassar (2012) att gäster blir mer positiva till ett hotell om 

negativa recensioner besvaras antingen via gäster som försvarar hotellet eller via personalen 

på hotellet, detta då det visar att hotellet tagit åt sig av den återkoppling som gästen gett. 
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Däremot visade enkätundersökningen att majoriteten av respondenterna anser att hotell tar till 

sig feedback och ger respons via deras egenutformade gästenkäter samt sociala medier. Litvin 

& Hoffman (2012) menar att trots all forskning som visar på vikten av att besvara gästers 

recensioner vid klagomål så är det endast 4 % av de negativa kommentarer som lämnas på 

Tripadvisor som besvaras. Enkätundersökningen styrker detta då endast 27 % av gäster fått 

respons på deras recensioner. Vilket visar på att hotellen inte lägger tillräckligt med tid på att 

besvara recensioner som de borde göra. Berglund (intervju, 2014) menar dock att skillnaden 

mellan recensioner på sociala medier och hotellets egna gästenkäter är att kommunikationen 

med gäster kan ske på ett smidigare sätt, genom att det är lättare att återkoppla till gästen då 

recensioner sker genom gästenkäter. Trots detta visar enkätundersökningen att det inte är 

någon större skillnad på hur responsens hanteras på sociala medier och via gästenkäter. 

 

8. Metod- och materialdiskussion 

Detta avsnitt tar upp fördelar och nackdelar med metodval, urval, enkätutformning och 

genomförande. 

8.1 Metodval 

Att använda sig av enkäter i en kvantitativ form gav möjligheten till en kort och därmed inte 

tidskrävande enkät för respondenterna. Detta resulterade i att 107 stycken öppnade länken och 

av dessa fullföljde 76 stycken enkätundersökningen. Nackdelen var att följdfrågor inte kunde 

ställas, men den kvalitativa intervjun med hotellets VD gav långa och innehållsrika svar som 

därefter kunde bearbetas. Hade uppsatsens författare valt den formen till enkätrespondenterna 

hade möjligtvis resultatet kunnat utvecklas, däremot hade det varit svårt att komma upp i 76 

deltagare och svaren hade tagit längre tid att transkribera. 

 

8.2 Urval 

Det är högst troligt att beslutet om urval styrs av hur samarbetsvilliga respondenterna är till 

arbetet (Bryman, 2011). Uppsatsens författare hade ett fungerande samarbete med Hotell 

Conrad och med stor hjälp från dem kunde uppsatsens syfte och frågeställningar uppnås. Ett 

kraftigt bortfall på enkätsvar bedömdes inte som en svaghet då bortfall sällan är avgörande 

när det gäller variabler som attityder och beteendemönster (Bryman, 2011). En påminnelse 

skickades ändå ut av Hotell Conrad via deras Facebook sida vilket gav en mindre ökning av 

respondenter. 76 respondenter svarade på enkäten när den sedan stängdes ner för att vidare 
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arbeta och analysera svaren till resultatet och resultatdiskussion, detta gav en jämn balans 

mellan teoretisk bakgrund och resultat. 

 

8.3 Utformning av enkät 

Uppsatsens författare utformade enkäten utifrån tre huvudaspekter; Recenserar gäster de 

hotell som dem bott på, får gäster respons på recensionerna som dem gör, och hur trovärdiga 

recensioner från tre olika källor är; Hotellets egen beskrivning, tidigare gäster samt vänner 

och bekanta. De frågor som ställdes i enkätundersökningen utgick och formades utifrån 

tidigare forskning om de valda aspekterna, samt efter en analys utifrån vad Hotell Conrads 

gäster lämnat för feedback på Tripadvisor. Uppsatsens författare anser att detta ledde till att 

enkätfrågorna stod på en bra grund, och att de frågor som ställdes var konkreta samt lätta att 

förstå. Enkäten skickades ut till 1036 personer, av dessa öppnade 107 personer enkäten och 76 

personer slutförde den, detta betyder att ett bortfall på 960 personer uppstod. Av de 107 

personer som öppnade enkäten så valde 76 personer av dessa att fullfölja den, vilket 

uppsatsens författare anser påvisa att enkäten var intressesant för de tidigare gästerna som bott 

på Hotell Conrad då det var en kort enkät med konkreta samt lätta frågor att besvara. 

 

8.4 Genomförande 

Enkäten som skickades till Hotell Conrad hade kunnat göras i pappersform eller i form av en 

intervju på plats i Karlskrona, men på grund av tidsbrist var enkäter via mailutskick det bästa 

alternativet för uppsatsen. Hade frågorna ställts på plats hade bortfall kunnat minska och 

följdfrågor hade kunnat ställas, dock hade transkriberingen tagit längre tid vilket hade 

försvårat skrivandet. Det snabba och effektiva samarbetet med hotellet gjorde att uppsatsens 

författare ansåg att genomförandet uppfyllde kraven för syftet och arbetets storlek. 

 

9. Forskningsetisk uppföljning 

De grundläggande etiska frågorna berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

för de personer som är inblandade i forskningen (Bryman, 2011). Enkäten var därför anonym 

och helt frivillig för respondenterna att svara på. Bryman (2011) trycker även på vikten av 

samtyckekravet, att alla deltagare ska kunna bestämma själv över sin medverkan. Frågorna 

som ställdes var helt inom undersökningens syfte och frågor om privatliv och liknande 

uteslöts för att inte bryta mot etiska principer (Bryman, 2011). Kön och ålder som annars är 
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vanliga frågor uteslöts också då det inte hade gett relevant information för uppsatsens syfte. 

Intervjun gjordes på samma sätt där uppsatsens författare uteslöt frågor om privatliv, dock gav 

personenen sitt samtycke till att använda namn och position i arbetet. Intervjun var helt 

frivillig och personen fick fullständig information om undersökningens syfte samt 

uppläggning (Bryman, 2011). 

 

10. Slutsatser 

Gäster använder sig till stor utsträckning av recensioner när det kommer till val av hotell, så 

mycket som 75 % läser andras kommentarer om hotell innan dem bokar. Detta gör att hotell 

bör vara väldigt medvetna om hur dessa ska hanteras, trots detta besvaras väldigt få 

recensioner på sociala medier och även gästenkäter har visat sig besvaras med korta och 

opersonliga svar. Gästerna i enkätundersökningen visar ett missnöje mot den formen av 

återkoppling, samt anser dem att hotellens gästenkäter är något som bör utvecklas för att 

kunna möta gästernas krav. Hotellens egna gästenkäter är ett effektivt verktyg för att samla 

och få direkt och regelbunden återkoppling från sina gäster, vilket gör att hotellen har 

möjlighet att ge respons och åtgärda de aspekter som gäster kan vara missnöjda med i tid. 

Studien visar dock på att hotell bör lägga mer fokus på att arbeta med sociala medier 

samtidigt som dem behåller deras egna gästenkäter, då det i studien framkom att båda dessa 

verktyg behövs och att dem kompletterar varandra. 

Det framkommer också att hotellens egen beskrivning är lika trovärdig som gästers 

recensioner på sociala medier. Detta visar tydligt på att hotell bör hålla sig uppdaterade på 

sociala medier och följa upp recensionerna, samt ta till sig av vad deras gästers synpunkter i 

syfte att kunna förbättra sin verksamhet. 

I studien framkom ingen markant skillnad i hur hotellet återkopplar till sina gäster beroende 

på om dem är skrivna på sociala medier eller via hotellens egna gästenkäter, kravet gästerna 

ställer är detsamma; ett personligt svar som visar på engagemang från hotellet samt att dem 

tagit åt sig av recensionerna, positiv som negativ.  

 

11. Praktisk användning och forskning 

Då studiens resultat visar på att recensioner på sociala medier anses vara trovärdiga kan 

uppsatsen visa sig vara betydelsefull. Uppsatsen bidrar med viktig forskning om betydelsen 

av att hotellen återkopplar till sina gäster för att tillmötesgå deras förväntningar. Studien kan 
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appliceras på hotell runt om i Sverige för att kunna förstå betydelsen av recensioner, där tre 

omfattande aspekter tas upp; Återkoppling, trovärdighet och recensionernas betydelse för 

potentiella gäster.  

 

Ett hotell kan använda sig utav studiens resultat för att kunna utläsa hur gästers syn är på hur 

trovärdiga recensioner från tre olika parter är. I studiens resultat framkom det att potentiella 

gäster litar lika mycket på vad hotell själva beskriver sig som lika mycket som andra gäster 

beskriver hotell på sociala medier. Oavsett om de recensioner som skrivs uppfattas som 

positiva eller negativa så kan denna studie även påvisa att användandet av sociala medier ökar 

och att många gäster använder sig utav detta för att recensera de hotell som dem bott på. Med 

hjälp av studiens resultat kan hotell ta del av hur gästerna uppfattar trovärdigheten i 

recensioner och därefter kunna dra nytta utav detta.  

 

Om hotell som använder sig utav egenutformade gästenkäter kan dem använda sig utav 

studiens resultat för att ta del av gästers åsikter om utformningen av dessa. Då studiens 

resultat påvisar att 55 % av gästerna anser att gästenkäternas frågor kan utvecklas så kan detta 

vara till hjälp för hotell att möjligtvis se över vilka aspekter dem i dagsläget fokuserar på och- 

eller om dem kan förbättra dessa för att få gästenkäterna att bli så effektiva som möjligt. En 

studie skulle därmed kunna göras för att se vilka parametrar som är av betydelse i en 

gästenkät utifrån gästernas synvinkel. 

 

Det finns tidigare forskning om hur hotell ska besvara recensioner på sociala medier samt hur 

kommunikationen bör fungera, men i dessa studier generaliseras sociala medier och hur hotell 

ska gå tillväga med sin kommunikation i syfte att använda dem på ett effektivt sätt. I och med 

detta finns potential till vidare forskning inom specifika sociala medier, därmed få en bättre 

förståelse hur dessa ska hanteras. Då studien visar på att återkoppling från hotellen är av stor 

betydelse kan det göras vidare forskning på hur hotellen bör besvara recensioner, samt inom 

vilken tidsram de bör besvaras för att visa sitt engagemang gentemot gästernas synpunkter, 

och därmed få gäster att fortsätta att recensera.  
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Tryckta och otryckta källor 

Enkätsvar från uppsatsens informanter (76 stycken) förvaras hos uppsatsen författare Amanda 

Lundgren, Kyrkogatan 2B, 71260 Grythyttan.  

 

Mailkonversation från intervju med hotellets informant (1 stycken) finns förvarad hos 

uppsatsens författare Malin Moberg, Kyrkogatan 2B, 71260 Grythyttan. 
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Informationsblad om uppsatsprojektet 
 

          “Hotellrecensioner”     

Författarna till examensarbetet är Amanda Lundgren och Malin Moberg som är studenter och 

går sista terminen på programmet Hotell- och värdskapsprogrammet vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet. Examensarbetet löper under perioden mars-

juni 2014. 

Bakgrunden till examensarbetet 

Examensarbetet skrivs inom ämnet Måltidskunskap och värdskap där syftet är att undersöka 

vikten av respons på recensioner som skrivs på gästenkäter och sociala medier. Uppsatsens 

författare skrev år 2013 deras B-uppsats om hotellens hantering av recensioner på sociala 

medier vilket ligger till grund för denna uppsats idé, utifrån detta har denna uppsats skapats. 

Inspiration hämtades från föreläsningar om sociala medier och från engagerade lärare på 

Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. Denna uppsats bygger på en utformad enkät 

som fokuserar på egenutformade gästenkäter samt sociala medier och vilken respons gäster 

efterfrågar då dem gjort en recension av ett hotell för att kunna se skillnader och dra 

slutsatser.  

Resultatet som visas utifrån undersökningen kommer ställas mot tidigare forskning för att 

förstå hur hotellpersonal bör agera på recensioner som skrivs på sociala medier och egen 

utformade gästenkäter.  

Kontaktuppgifter 

Författarna 

Amanda Lundgren, Kyrkogatan 2B, 712 60 Grythyttan 

 lundgren.amanda@live.se, 073 819 08 19 

 

Malin Moberg, Kyrkogatan 2B, 712 60 Grythyttan 

Malinmoberg@hotmail.com, 073 715 59 64 

Handledare  

Mats Carlbäck, mats.carlback@fivepointfive.se 

mailto:kajsa.fhennerstedt@hotmail.com
mailto:Malinmoberg@hotmail.com
mailto:mats.carlback@fivepointfive.se
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Kursansvarig 

Åsa Öström, asa.ostrom@oru.se, 019-30 20 11  

          Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan, Örebro Universitet  

 

            Tack för att ni medverkar!  

             Med Vänliga Hälsningar 

                  Amanda Lundgren & Malin Moberg
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                   Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. Hur ofta använder ni er utav sociala medier och i vilket syfte? 

2a). Svarar ni på recensioner som skrivs på sociala medier – positiva respektive negativa? 

2b). Vilka i personalstyrkan har befogenhet att besvara dessa recensioner? 

3. Hur agerar ni utifrån recensioner på sociala medier? 

4. Känner ni att ni når ut till era gäster på ett annat sätt (Positiv/Negativt?) via sociala medier 

än via den traditionella marknadsföringen? Är det lättare att marknadsföra hotellet via sociala 

medier istället för det traditionella tillvägagångssättet? 

5. Hur agerar ni utifrån recensioner på era gästenkäter? 

6. Har ni gästenkäter liggandes på rummen och hur många skulle ni uppskattningsvis säga att 

ni får svar på under en månad? 

7. Hur utformar ni er egen gästenkät, och vad grundar ni frågeställningarna i? 

8. Vårt syfte med examensarbetet grundar sig i skillnader mellan gästenkäter på de 

egenutformade gästenkäterna gentemot recensioner på sociala medier, samt hur hotell agerar 

utifrån detta. Har du någon tanke om skillnaderna på dessa områden? Behövs gästenkäter 

fortfarande när sidor som tillexempel Tripadvisor och Booking.com finns? 


