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Sammanfattning 
Titel: Strategier för digital klagomålshantering - En kvalitativ studie av fem utvalda hotell 
med höga kundbetyg 
  
Nivå: Turismvetenskap C - Kandidatuppsats 
  
Författare: Martina Hultqvist & Matilda Carlsson 
  
Handledare: Gustaf Onn 
  
Termin: Vårterminen 2017 
  
I takt med att allt fler hotell etableras och att konkurrensen i sin tur ökar blir det viktigare för 
hotell att kunna erbjuda en god service för att locka till sig kunder. Lyckas hotellen inte 
tillfredsställa gästen kan de komma att klaga. Med internets framfart grundades nya 
tillvägagångssätt för missnöjda gäster att föra fram sina klagomål och med andra ord når 
kritiken inte längre bara bekantskapskretsen. Föreliggande studie ämnar att skapa en 
förståelse kring hur hotellens arbete med klagomålshantering fungerar på internet. Detta har 
undersökts genom att besvara följande forskningsfrågor:  
  

• Vilka strategier används vid digital klagomålshantering i sociala nätverk? 
• På vilket sätt påverkas Word of Mouth av klagomålshanteringen? 

  
För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ ansats med fem semistrukturerade 
intervjuer samt en icke-deltagande observation genomförts.  
  
De slutsatser som dras i studien är att allt mer kommunikation sker via det digitala, men att 
den personliga kontakten fortfarande är viktigare. Studien visade även att strategier som 
används vid digital klagomålshantering är att svara snabbt, vara förstående, be om ursäkt i 
viss mån, använda ett tydligt och välformulerat språk, överväga vad man säger, ta en direkt 
dialog från det offentliga till det privata samt kompensera gästen vid behov. Om strategierna 
tas i beaktande vid digital klagomålshantering kommer arbetet mot en nöjd gäst att 
underlättas. En generell slutsats som dras i studien är att de formulerade strategierna är viktiga 
att arbeta med för att öka kundnöjdheten och för att lyckas vända gästen innan den sprider 
negativ WOM eller e-WOM. Det har också framkommit i föreliggande studie att traditionell 
WOM fortfarande har en större påverkan än e-WOM trots att e-WOM når en större publik.    
  
  
  
Nyckelord: Digital klagomålshantering, Klagomålshantering, Ryktesspridning, Service 
Recovery Strategies, Sociala nätverk, Tripadvisor, Facebook 
  



	
	

Abstract 
Title: Strategies for Digital Complaint Management - A Qualitative Study of Five Selected 
Hotels with High Customer Ratings 
  
Level: Tourism Management C - Bachelor Essay 
  
Authors: Martina Hultqvist & Matilda Carlsson 
  
Supervisor: Gustaf Onn 
  
Semester: Spring term 2017 
  
As more hotels are established and that competition in turn increases, it becomes increasingly 
important to offer a good service to attract customers. If the hotels do not satisfy the guest 
they may complain. With the Internet's advancement, new approaches were established for 
dissatisfied guests to raise their complaints and, in other words, the criticism does no longer 
reach only family and friends. The study aims to create an understanding of how the hotel's 
complaint management works on the internet. This has been examined by answering the 
following research questions: 

• What strategies are used in digital complaint management in social networks?  
• How does complaint management affect Word of Mouth? 

  
To answer the research questions a qualitative approach with five semi-structured interviews 
and a non-participation observation has been conducted. 
  
The study indicates that communication has become more digital, but that personal contact is 
still more important. The conclusions that can be drawn are that the strategies used in digital 
complaint management are to respond quickly, to be understanding, to apologize to some 
extent, use a clear and well-formulated language, consider every word, take a direct dialogue 
from public to private and compensate the guest if necessary. If the strategies are taken into 
account in digital complaint management the work towards a satisfied guest will be 
simplified. 
 
A general conclusion drawn in the study is that the formulated strategies are important to 
work with to increase customer satisfaction and to successfully reverse the guest before 
spreading negative WOM or e-WOM. It has also been found in the present study that 
traditional WOM still has a greater impact than e-WOM, despite the fact that e-WOM reaches 
a larger audience. 
  
  
  
  
Keywords: Digital Complaint Management, Complaint Management, Word of Mouth, 
Service Recovery Strategies, Social Network, Tripadvisor, Facebook 



	
	

Förord 
  

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har tagit sig tid att ställa upp på 
intervjuer, utan er hade inte uppsatsen kunnat genomföras. Vi vill också tacka våra 
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Slutligen vill vi också tack vår handledare Gustaf Onn som har stöttat oss under skrivandets 
gång och bidragit med kloka kommentarer och synpunkter.  
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1. Inledning 
	
Följande avsnitt kommer att ta upp en bakgrund till ämnet som studeras samt även måla upp 
den problematik som klagomål bidrar till. Vidare kommer problemformulering, syfte, 
avgränsningar samt uppsatsdisposition att presenteras.  
___________________________________________________________________________ 
 
1.1. Problembakgrund 
Hotellbranschen utstår allt hårdare konkurrens (Berezina et al. 2016) i takt med att intresset 
för Stockholm ständigt växer (Visit Stockholm 2017). I och med att fler hotell etableras ökar 
även vikten av god service för att locka till sig kunder (Torres & Kline 2012). Om hotellen 
arbetar med att erbjuda en hög servicekvalitet kan klagomålen på sikt sjunka (Torres & Kline 
2012). Berezina et al. (2016) menar att det finns ett samband mellan om hotell håller en hög 
servicegrad och att gästen i sin tur väljer att rekommendera hotellet. 
 
Tronvoll (2008) menar att det är av stor vikt för företag inom tjänstesektorn att få feedback 
från sina kunder och det är särskilt viktigt då kunden upplevt någonting negativt. Han menar 
vidare att kunder ska uppmuntras till att klaga om de upplevt något som lett till ett missnöje. 
Om kunden är missnöjd men inte klagar, finns risken att kunden går förlorad då de ansvariga 
för klagomålshanteringen inte får möjligheten att lösa problemet (Tronvoll 2008). Det är 
också viktigt att ansvariga utnyttjar missnöjda kunders omdömen och information för att 
kunna förbättra verksamheten och på så sätt förstå sina kunder bättre (Berezina et al. 2016). 
 
Enligt Berezina et al. (2016) är det viktigt att förstå varför kunder väljer eller avstår från att 
komma tillbaka till ett hotell samt vad som gör att de delar med sig av sina erfarenheter till 
familj och vänner. Ekiz & Au (2011) menar att människor ofta delar med sig av sina dåliga 
erfarenheter till släkt och vänner samt att de övertalar dem att inte välja det alternativet. En 
missnöjd kund delar med sig av sin upplevelse mer än en nöjd kund (Faed et al. 2015). Vilket 
gör att det är viktigt att vända en missnöjd kund i ett så tidigt skede som möjligt.   
 
I och med internets framfart och det digitala samhällets framväxt har det blivit lättare för 
konsumenter att dela med sig av sina tankar och åsikter (Erkan & Evans 2016). Internet 
underlättar för missnöjda kunder att visa sitt missnöje och skapar bättre och snabbare 
kommunikation vilket gör att en bredare publik kan nås (Ekiz et al. 2012). Forskarna menar 
vidare att kunder sparar tid genom att uttrycka missnöje. 
 
Enligt statistik från Tripadvisor (2016) har antalet omdömen och åsikter ökat från sex 
miljoner till 350 miljoner under en tioårsperiod. Idag publiceras 200 kommentarer per minut 
på hemsidan. Klagomål har kommit att gå från ett mer traditionellt sätt där missnöjet förs 
fram direkt till personal på plats eller via telefon, till att på senare tid blivit mer digitalt och 
bundet till internet (Sparks & Browning 2010). Sparks & Browning (2010) menar att internet 
erbjuder en enkel och anonym väg för att sprida negativ kritik och att internet har gjort 
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kritiken offentlig för den stora massan att ta del av. Forskarna menar vidare att omdömen och 
kritik sprids allt snabbare och når en bredare publik genom hemsidor samt sociala medier.  
 
För att kunna hantera kunder som sprider missnöje på internet krävs det väl utformade 
taktiker och att klagomålshanterarna är väl medvetna om vilka strategier som bör användas 
samt vilka effekter spridningen av klagomål kan få. Detta leder vidare till följande 
problemdiskussion. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning har studerat klagomålshantering utifrån perspektiv som är kopplat till 
finansiell vinning (Johnston 2001), ur ett konsumentperspektiv (Ekiz & Au 2011; Heung & 
Lam 2003) samt jämförelser mellan stora och små företag (Henneberg et al. 2009). Däremot 
vad gäller vilka strategier som används vid producenters klagomålshantering inriktat på 
internet finns ett behov att undersöka detta vidare i föreliggande studie. 
 
I takt med internets framfart öppnades nya plattformar att föra fram sina klagomål på och 
digitaliseringen har även kommit att förändra vårt sätt att kommunicera (Zhang & Vasquez 
2014). Med andra ord når kritiken inte längre bara familj och vänner. Det finns numera ett 
gemensamt utrymme för konsumenter att dela och se andras åsikter runt om i hela världen 
vilket gör att räckvidden blir stor (Lopez & Sicilia 2014). Enligt Tripadvisor (2014) finns det 
på sociala medier en åskådarskara som fyller en hel fotbollsarena. 
  
Tidigare har människor visat sitt missnöje via en direkt kommunikation men internet har gjort 
att missnöjda kunder kan dela med sig av sina negativa upplevelser globalt. På så vis kan de 
klaga inför en stor publik av potentiella kunder (Sparks & Browning 2010). Vidare menar 
Sparks & Browning (2010) att kunder som lämnar klagomål har makten att påverka andra 
människor. Vilket är problematiskt för hotell då de kan förlora potentiella kunder som väljer 
att inte boka hotellet i fråga om de ser kritiken via plattformar på internet. Detta är ett problem 
då det blir allt svårare för producenter att hinna vända kunden innan den sprider sitt missnöje 
vidare. Det är dock också viktigt att en kund klagar för annars når inte klagomålet fram till 
hotellet och då har de heller ingen chans att ta till åtgärder och göra kunden nöjd (Heung & 
Lam 2003). Problemdiskussionen öppnar upp för följande syfte och forskningsfråga.  
  
1.3 Syfte 
Föreliggande studie ämnar att skapa en förståelse kring hur hotellens arbete med 
klagomålshantering fungerar på internet. Således har studien för avsikt att besvara följande 
forskningsfrågor. 
  
1.4 Forskningsfrågor 

• Vilka strategier används vid klagomålshantering i sociala nätverk? 
• På vilket sätt påverkas Word of Mouth av klagomålshanteringen? 
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1.5 Avgränsningar 
Studien har avgränsats geografiskt till att studera hotellverksamheter inom Stockholms län. 
Detta för att få en spridning över flera delar av Stockholm och inte fokusera på enbart 
stadskärnan. Önskan var att studera hotell som är belägna både i innerstan och en bit utanför 
för att få en spridning av olika hotell med olika förutsättningar, inriktningar och image.   
 
Studien kommer även att fokusera på studieobjekt med höga recensioner, på grund av viljan 
att erhålla information om de företag som ligger i topp vad gäller kundbetyg. På så vis 
efterfrågas en förståelse kring hur de framgångsrika hotellen med goda kundbetyg arbetar 
med klagomålshantering. Vidare har enbart fyr- och femstjärniga hotell tagits med i studien 
då gästerna har högre förväntningar på hotell med hög klassificering. På så vis ansågs det 
intressant att studera då objekten är likvärdiga vad gäller klassificering.  
 
Studien har även avgränsats till att endast studera Facebook och Tripadvisor som sociala 
nätverk. Facebook och Tripadvisor har valts ut till studien då dessa är stora kanaler där hotell 
kan bemöta kunders klagomål och därmed ses dem som relevanta för studien och det är på så 
vis där fokus kommer att ligga. För vidare motivering av nätverken se rubrik 2.3.2. 
  
1.6 Uppsatsdisposit ion 
Uppsatsens inledande kapitel tar upp en bakgrund kring klagomål inom hotellindustrin, 
problemdiskussion samt studiens syfte, frågeställning och avgränsningar. Vidare presenteras 
metodkapitlet där en genomgång av studiens ontologiska förhållningssätt, kvalitativa 
tillvägagångssätt, val av metod samt datainsamling presenteras. I metodavsnittet redovisas 
även bedömningskriterier, de forskningsetiska principerna samt kritik. Detta kapitel följs av 
tidigare forskning där tidigare studier kring ämnet presenteras samt den teoretiska 
referensramen som består av en teoridiskussion, digital kommunikation, strategier vid 
klagomålshantering samt Word of Mouth. I kapitel fem presenteras studiens empiri som 
samlats in genom intervjuer och observationer. Kapitlet följs av analysen där empiri och den 
teoretiska referensramen sammankopplas och diskuteras. Sedan presenteras studiens slutsatser 
samt avslutande diskussion med förslag till vidare forskning. Slutligen återfinns 
källförteckning samt bilagor.  
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2. Metod 
	

Nedan följer en genomgång av studiens förhållningssätt och tillvägagångssätt, val av metod, 
datainsamlingsmetod, bedömningskriterier, de forskningsetiska principerna samt kritik. 
___________________________________________________________________________ 
 
2.1 Ontologiskt förhållningssätt 
Ontologi handlar om att studera de sociala föremålens art eller natur, det vill säga vad som 
finns (Bryman 2011, s. 35). Inom ontologi finns det två olika huvudinriktningar, en 
objektivistisk och en konstruktivistisk. Objektivism innebär att man möter sociala företeelser i 
form av yttre fakta som ligger utanför vårt förstånd och som vi inte kan påverka (Bryman 
2011, s. 36). Bryman (2011, s. 36) menar att de sociala företeelser och kategorier som finns i 
vår vardag har en existens som inte är beroende av aktörerna. Konstruktivismen ifrågasätter 
åsikten att kategorier som en organisation och kultur är givna enheter (Bryman 2011, s. 36). 
Den ifrågasätter även sociala aktörers uppfattning av den yttre verkligheten som inte går att 
påverka eller styra (Bryman 2011, s. 36). Ansatsen i föreliggande studie kommer att vara 
konstruktivistisk för att lyckas besvara forskningsfrågan. Studien avser att uppnå en förståelse 
kring hur respondenterna uppfattar verkligheten. Utgångspunkten i studien är de teorier som 
har insamlats och studerats och det är också utefter dessa teorier som intervjufrågorna har 
formulerats. På så vis har en deduktiv ansats applicerats genom att hitta tidigare forskning 
samt teorier att utgå ifrån för att sedan genomföra en egen studie kring ämnet. Deduktion 
innebär att utgångspunkten ligger i tidigare formulerade teorier för att sedan testa dessa i 
verkligheten (Bryman, 2011, s. 26).  
 

2.2 Kval itativt t i l lvägagångssätt 
Den metod som kommer att användas i studien är av kvalitativ karaktär. Bryman (2011, s. 
542) menar att inom kvalitativa metoder studeras världen på det sätt som människor upplever 
den. Vid användning av kvalitativa metoder går forskaren in på djupet (Hjerm et al. 2014, s. 
25; Bryman 2011, s. 542) vilket innebär att en smalare men djupare kunskap införskaffas om 
ett ämne (Hjerm et al. 2014, s. 25). Hjerm et al. (2014, s. 30) menar att kvalitativ data 
innehåller information i ord och tillägger att materialet samlas in via intervjuer, anteckningar 
från observationer samt andra dokument. För att lyckas besvara forskningsfrågorna på bästa 
sätt har en kvalitativ ansats tillämpats i föreliggande studie. Valet av en kvalitativ metod i 
studien bygger på en önskan om att erhålla en djupare och mer ingående kunskap av ett 
mindre antal studieobjekt. Studien önskar besvara hur hotellens arbete med 
klagomålshantering ser ut och på så vis krävs en metod som går in på djupet och ger mer 
ingående information.  
 
2.3 Val av metod  
2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Vid kvalitativa intervjuer fångas intervjupersonernas syn på världen upp genom långa och 
genomgående samtal (Bryman 2011, s. 542). En positiv aspekt med intervjuer är att 
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intervjuaren kan fråga respondenten om hans eller hennes åsikt i frågan som kan vara svår att 
få svar på via exempelvis en observation (Bryman 2011, s. 441). En negativ aspekt är det som 
tas för givet vilket innebär att en intervjuare enbart kan utgå från det som sägs då en intervju 
bygger på verbalt beteende. Vilket innebär att beteendet i den vardagliga miljön inte kan utgås 
ifrån (Bryman 2011, s. 440). Det medför att ett kritiskt förhållningssätt till den primärdata 
som enbart samlas in genom intervjuer behöver appliceras. I föreliggande studie har denna 
metod kompletterats med en observation för att avgöra sanningshalten i respondenternas 
information.  
  
En form av kvalitativa intervjuer är semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011, s. 413) som 
föreliggande studie kommer att använda som hjälpmedel vid insamling av primärdata. Det har 
genomförts fem semistrukturerade intervjuer som utgått från en intervjuguide. Aspers (2011, 
s. 143) menar att det genom denna metod ges chans till att ställa följdfrågor beroende på 
intervjupersonens svar vilket leder till en fråga-svara dialog. Detta underlättades då 
intervjuerna hölls på plats och Aspers (2011, s. 143) menar att det då lämnas utrymme för mer 
uttömmande svar. Att få möjlighet att ställa följdfrågor är en av anledningarna till att 
semistrukturerade intervjuer har valts ut. Detta på grund av att ytterligare relevant information 
kan uppkomma under intervjun som inte täcks av intervjuguiden. En annan anledning till att 
semistrukturerade intervjuer har genomförts är för att lyckas samla in data som berör samma 
område av samtliga respondenter och därmed underlättas arbetet med analysen. En negativ 
aspekt med semistrukturerade intervjuer är att intervjuarna förberett ett antal frågor via en 
intervjuguide. På så sätt har intervjuarna lett respondenterna i en viss riktning vilket gör att 
respondenterna inte fullt ut får fram sitt eget perspektiv. I studien har detta tagits hänsyn till 
genom att mestadels ställa öppna frågor utan värderingar och därmed har en objektiv syn 
tillämpats. Respondenterna har fått delge utförliga svar utan att bli avbrutna och tillåtits tala 
fritt utanför ramen om så önskats.   
  
2.3.1.2 Intervjuguide 
Bryman (2011, s. 413) menar att intervjuguiden i semistrukturerade intervjuer består av 
förutbestämda teman. Innan intervjuerna genomfördes har teman identifierats för att skapa en 
riktlinje kring vad för information studien önskar svar på så att inga viktiga delar utelämnats. 
Intervjuaren har också friheten att frångå de teman som är förutbestämda och ordningen 
behöver inte heller vara densamma. Samtliga intervjufrågor har formulerats utifrån studiens 
teoretiska referensram och under intervjuernas gång tilläts respondenterna att bidra med sina 
egna erfarenheter och perspektiv i frågan. Frågorna som har ställts under intervjuerna är 
framförallt av öppen karaktär. Vid öppna frågor får respondenten möjlighet att svara fritt med 
egna ord och leder inte in respondenterna åt något specifikt håll (Bryman 2011, s. 244). 
Denna form av frågor är mer tidskrävande att bearbeta, men är avgörande i föreliggande 
studie då en djupare kunskap önskar erhållas. Ett fåtal inledande slutna frågor har även ställts 
vilket enligt Bryman (2011, s. 245) är de frågor då respondenten svarar kort och koncist, 
vilket gör att svaren blir lättare att samla in. Intervjuguiden finns bifogad i bilaga 10.1. 
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2.3.1.3 Intervjuschema 
Nedan presenteras respondenterna som har deltagit i studien, tid och datum för intervjun samt 
längden på intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på plats på de aktuella hotellen med 
anställda med kunskap och insikt i ämnet. De utvalda respondenternas arbetsuppgifter 
innefattar klagomålshantering på olika sätt och de har också olika tidigare erfarenheter av 
både branschen och positionen i företaget. Intervjuerna spelades in och en av författarna till 
studien skrev kompletterande anteckningar medan den andra ställde intervjufrågorna. Några 
av intervjuerna hölls i bullrig miljö som upplevdes som något störande, dock påverkade inte 
detta studiens datainsamling då både inspelning och anteckningar fördes. För mer utförlig 
beskrivning av respondenterna och hotellen se punkt 2.4.3 och bilaga 10.2.  
  

 
 
2.3.2 Observation av Facebook och Tripadvisor 
För att se hur respondenternas arbete fungerar i praktiken har något som skulle kunna kallas 
för en icke-deltagande observation genomförts, genom ett granskande av hotellens flöden på 
Facebook och Tripadvisor efter att intervjuerna färdigställts. Bryman (2011, s. 266) menar att 
observatören vid en icke-deltagande observation betraktar det som sker men deltar inte i det 
som händer. I detta fall innebär detta att omdömen endast har iakttagits och observatörerna 
har inte varit aktiva och skrivit egna inlägg på de sidor som observerats. Vid observationen 
som ägde rum mellan den 19 och 21 april studerades ett antal aspekter som bygger på hur 
eller om hotellen besvarar samt bemöter klagomål. Observationen gällde endast de inlägg som 
är publicerade inom ett tidsspann på ett år. De inlägg som “gillas” tolkas i studien som att 
hotellet uppmärksammat inlägget medan kommentarer med text tolkas som ett besvarande av 
inlägget. Denna observation genomfördes för att ge en inblick i hur deras arbete fungerar i 
praktiken samt för att ge en överblick kring vilka klagomål som prioriteras. 
 
De aspekter som observerades är:   

• Besvaras kommentarer och omdömen på Facebook och Tripadvisor? 
o I så fall, hur ofta? 

• Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 
• På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 
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När intervjuerna var färdigställda så utgicks det från vad som framkommit för att se vad som 
faktiskt besvarades i dessa nätverk. Valet av att enbart studera inlägg från ett år tillbaka i tiden 
gjordes för att avgränsa antalet omdömen samt för att få en bild av aktuella svarstaktiker. 
  
Som nämndes ovan har hotellens sidor på Facebook och Tripadvisor observerats. Detta 
innebär att andra sidor såsom Expedia och Booking inte har observerats samt att andra sociala 
medier inte kommer med i studien. Detta är ett medvetet val då dessa sidor i början av studien 
ansågs vara av störst intresse, då uppfattningen var att dessa nätverk var de som användes 
mest frekvent bland hotell samt att spridningen av inlägg i nätverken var stor. Detta var också 
något som bekräftades av tidigare forskning. Nedan följer en redogörelse av vad tidigare 
forskning har berört kring de utvalda nätverken. 
  
2.3.2.1 Facebook 
Facebook är ett av de väsentligaste sociala nätverken och det är också det sociala nätverk som 
är mest använt (Horzum & Demirhan 2017; Gamboa & Goncalves 2014). Facebook är sedan 
2006 tillgängligt för vem som helst att använda och via nätverket kan producenter skapa 
kundtillfredsställelse genom att vara aktiva på sina Facebooksidor (Gamboa & Goncalves 
2014). Tripadvisor (2014) menar också att Facebook är en av de största källorna till negativa 
kommentarer. Facebook har förändrat företags relationer till kunder vilket gör att företag bör 
arbeta för att skapa en mer personlig relation till kunden (Gamboa & Goncalves 2014). Därför 
behöver företagen skapa ett användbart och tilltalande innehåll som gör att kunden vill följa 
just deras sida. Företagen behöver även svara på förfrågningar och lyssna på vad folk har att 
säga (Gamboa & Goncalves 2014). Det är också viktigt för företag att ha en specialanpassad 
plan för att besvara klagomål på Facebook (Tripadvisor 2014). 
  
2.3.2.2 Tripadvisor 
Medan Facebook bygger på att användarna har någon form av tidigare relation eller någon 
slags samhörighet vad gäller intressen har Tripadvisors användare inte någon tidigare relation 
över huvud taget (Miguéns et al. 2008). Tripadvisor är en av världens mest populära 
resehemsidor och har kommit att ändra konsumenters beslutsfattande vad gäller sitt resande 
(Vasquez 2011). Miguéns et al. (2008) menar vidare att på resehemsidor är användarnas enda 
samhörighet diskussionsforum och tillgången av omdömen av andra användare. Dess primära 
funktion är att sprida och samla in användares recensioner, betyg, foton och filmer om resor 
(O`Connor 2010). Tripadvisor bygger på att resenärer litar på andra tidigare resenärers 
omdömen och planerar sina resor utifrån recensionerna (Miguéns et al. 2008).  
 
2.4 Datainsamling 
2.4.1 Primär- och sekundärdata 
Primärdata är den information som forskaren själv skapar genom olika metoder (Aspers 2011, 
s. 167). Den primärdata som har framkommit i denna studie har samlats in via intervjuer med 
ansvariga för klagomålshanteringen på fem utvalda hotell i Stockholms län. Primärdata har 
också samlats in med hjälp av en icke-deltagande observation av hotellens sidor på Facebook 
och Tripadvisor. Studien har också samlat in sekundärdata som enligt Aspers (2011, s. 167) är 
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den data som samlas in via material som inte forskaren själv har skapat. Denna studie består 
av sekundärdata i form av böcker, vetenskapliga artiklar samt internetsidor.  
  
2.4.2 Val av respondenter 
Studien har använt sig av ett målinriktat urval som är ett icke-sannolikhetsurval där 
respondenterna väljs ut på ett strategiskt sätt då de är väsentliga för forskningsfrågan. Vid ett 
målinriktat urval väljs respondenterna ut för en förståelse för en social företeelse (Bryman 
2011, s. 392). Valet av respondenter har gjorts genom att studera Tripadvisors högst rankade 
hotell vad gäller kundrecensioner i Stockholms län. Därefter har de hotell som ligger på topp 
tolv valts ut av de fyr- och femstjärniga hotellen som listan såg ut den 20 mars 2017. Med 
andra ord har enbart de hotell med hög klassificering och höga kundbetyg valts ut. Utefter 
listan på Tripadvisor gjordes en egen respondentlista med hotellen samt kontaktuppgifter för 
att underlätta kontakten med hotellen. Respondentlistan återfinns i bilaga 10.3. Samtliga tolv 
hotell kontaktades den 21 mars 2017 och utav dem var det fem som svarade att de ville 
medverka i studien. Nedan följer en presentation av de utvalda respondenterna och hotellen i 
studien. 
  
Maurizio Barberis är VD på Hotel J sedan sju år tillbaka och hans arbetsuppgifter på hotellet 
innefattar enligt honom allt möjligt. Hotel J är beläget i Nacka i södra Stockholm och hotellet 
tillhör Nobis-koncernen. 
  
Petter Grotteblad arbetar som receptionschef på Miss Clara och är ansvarig för 
återkopplingen mot gäster som inkluderar att besvara kommentarer på sociala nätverk samt 
hotellets interna omdömessystem. Han har arbetat på Miss Clara sedan hotellets öppning för 
tre år sedan. Miss Clara är beläget på Sveavägen i Stockholms innerstad.  
  
Björn Doherty arbetar med Guest Relations som Front Office Manager. Doherty har arbetat 
på Hotel Rival i 13 år och hans nuvarande arbetsuppgifter innefattar allting kring receptionen 
men även hotellet i stort. Hotel Rival är beläget vid Mariatorget och tillhör inte någon kedja.  
  
Jyrki Sahamies och Charlotta Wahlberg arbetar på Görvälns slott. Sahamies är hotellchef och 
ansvarar för städ, konferens och reception och har arbetat på Görvälns slott i tre veckor men 
har lång erfarenhet inom branschen. Wahlberg har arbetat på hotellet i tre år och hennes 
arbetsuppgifter inkluderar sälj och stöttning i receptionen. Görvälns slott är beläget i Järfälla 
med sju kilometer till närmaste kommunikation.  
  
Daniela Arce arbetar på Clarion Hotel Arlanda Airport som Guest Relations Manager sedan 
december 2016. Arce har totalt arbetat två år på Clarion Arlanda med andra tjänster och 
hennes främsta arbetsuppgifter är att ta hand om gästerna och besvara klagomål. Arce arbetar 
med kundklagomål som inkommer på Tripadvisor, Expedia samt hotellets interna gästenkät.  
 
2.4.3 Analysmetod 
I kvalitativa intervjuer är syftet inte bara att veta vad respondenten har att säga, utan även hur 
de säger det (Bryman 2011, s. 428). Bryman (2011, s. 428) menar att ett hjälpmedel för att 
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uppfylla ändamålet är att spela in intervjuerna och så fort som möjligt transkribera intervjun. 
Direkt efter varje genomförd intervju påbörjades transkriberingsarbetet av respektive intervju 
för att underlätta analysarbetet genom att identifiera teman. Vilket enligt Bryman (2011, s. 
429–430) är att föredra då man annars riskerar att få en svår uppgift om analysarbetet påbörjas 
när alla intervjuerna är genomförda.  
  
Efter transkriptionen kodades materialet vilket enligt Bryman (2011, s. 516) innebär att 
materialet bryts ner i mindre delar och sedan benämns utefter teman vilket i detta fall är 
digital kommunikation, Service Recovery Strategies och Word of Mouth. I denna studie har 
arbetet med kodning skett genom en så kallad kodning på bredden. Detta innebär enligt Hjerm 
et al. (2014, s. 56) att intervjuaren och respondenten talar om liknande ämnen som anges med 
en kod som beskriver kategorin i fråga. När transkriptionen var klar sattes arbetet med 
kodning igång där varje tema gavs en färg som markerades i transkriptionstexten. Detta 
gjordes för att tydligt se vilket tema som texten tillhörde. Efter kodningen och tematiseringen 
utformades empiri- och analyskapitlet utefter de tre teman som tagits fram.  
  
2.5 De kval itativa bedömningskriterierna 
Föreliggande studie har bedömts utifrån de fyra kvalitativa bedömningskriterierna för att 
avgöra kvaliteten i studien. Enligt Bryman (2011, s. 354) består tillförlitligheten i en kvalitativ 
studie av fyra delkrav som presenteras nedan.   
 
Trovärdighet handlar om att forskningen ska ha utförts utifrån de regler som finns samt att 
studiens resultat delas med de personer som varit delaktiga i studien. Detta för att i sin tur 
bekräfta att forskarna har uppfattat informationen rätt (Bryman 2011, s. 354). Studien har 
utförts och agerat utefter utsatta regler (däribland de forskningsetiska principerna som går att 
läsa om under 2.6). Respondenterna kommer även att delges studien då den färdigställts, men 
de har inte haft möjlighet att påverka studien under arbetets gång.  
 
Överförbarhet handlar om hur överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman 2011, s. 
355). Kvalitativa studier enligt Bryman (2011, s. 355) har vanligtvis låg överförbarhet och så 
är också fallet i föreliggande studie. Om studien skulle göras om vid ett senare tillfälle eller 
med andra respondenter skulle resultaten förmodligen variera och inte bli detsamma.  
 
Pålitlighet handlar istället om att forskarna ska anta ett granskande synsätt och med andra ord 
se till att det skapas en komplett redogörelse av alla faser av forskningsprocessen (Bryman 
2011, s. 355). Med hjälp av en loggbok beskrivs hur forskningsprocessen har gått till samt när 
arbetet har skett för att ge en tydlig bild av arbetsprocessen. All datainsamling som har 
genomförts i studien har granskats med ett kritiskt öga. 
 
Konfirmering innebär att forskaren inser att det inte går att vara helt objektiv och forskaren 
ska inte medvetet låta personliga värderingar och åsikter påverka slutsatserna i arbetet 
(Bryman 2011, s. 355). Författarna i studien har till största möjliga mån försökt tänka på att 
vara objektiva och att hålla sig neutrala genom hela processen. Medvetenhet kring att detta 
kan vara svårt att förhålla sig till finns dock. 
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2.6 De forskningsetiska principerna 
Vetenskapsrådet (u.å.) har tagit fram en rapport vad gäller god forskningssed. I rapporten 
presenteras två grundläggande krav som är forskningskravet och individskyddskravet. 
Forskningskravet innebär att kunskaper utvecklas och fördjupas samt att metoder förbättras. 
Kravet är att forskning bedrivs med väsentliga frågor och håller hög kvalitet. 
Individskyddskravet innebär att individen skyddas mot personlig insyn. Individerna skyddas 
även mot psykisk och fysisk skada, förödmjukelse samt kränkning (Vetenskapsrådet u.å., s. 
5). Inom individskyddskravet finns fyra allmänna huvudkrav som en forskare bör ta hänsyn 
till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å., s. 6). 
 
Informationskravet handlar om att respondenterna i studien ska delges detaljerad information 
om studien. Studiens syfte samt hur undersökningen går till ska beskrivas i stora drag 
(Vetenskapsrådet u.å., s. 7). Detta har applicerats genom att det vid första kontakten med 
möjlig respondent gavs en kortare beskrivning av studien och syftet samt en presentation av 
författarna. Om respondenten valt att medverka i studien har en mer detaljerad beskrivning 
getts vid intervjutillfället. 
 
Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma över sin 
medverkan (Vetenskapsrådet u.å., s. 9). Samtliga deltagare i denna studie har fått förfrågan 
om de vill delta eller inte. När personerna kontaktades fanns valet att tacka nej.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter i undersökningen ska hanteras med 
största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte 
kan ta del av dem (Vetenskapsrådet u.å., s. 12). Konfidentialitetskravet har applicerats genom 
att samtliga respondenter vid intervjutillfället har fått förfrågan om de vill vara anonyma, 
vilket samtliga har avböjt. Uppgifter om respondenterna eller deras svar är det endast 
intervjupersonerna som har tillgång till och kommer inte visas för obehöriga. 
 
Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om enskilda personer endast får användas till 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet u.å., s. 14). Nyttjandekravet har tagits hänsyn till genom 
att alla uppgifter som inkommit om respondenterna endast används i denna studie. 
  
2.7 Krit ik 
  
2.7.1 Metodkrit ik  
Det är viktigt att ta hänsyn till intervjuareffekten som enligt Eriksson & Hultman (2014, s. 
104) kan uppstå mellan intervjuare och respondent. Eriksson & Hultman (2014, s. 104) menar 
vidare att samspelet mellan dem kan visa sig i de slutgiltiga resultaten på ett sätt som inte är 
önskvärt. Det innebär att respondentens egna attityder och åsikter ger en påverkan på svaren. 
Detta är en effekt som är viktig att ha i åtanke vid behandling av intervjuer för att försöka 
undvika att den effekten förekommer (Eriksson & Hultman 2014, s. 104). 
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Samtliga intervjuer som har genomförts har spelats in. Detta på grund av att underlätta 
empiriinsamlingen och för att ingen viktig information ska gå förlorad. Vid inspelning av 
intervjuer är det viktigt att tänka på att respondenten kan komma att känna sig obekväm och 
oroad över att det som sägs i intervjun kommer att finnas kvar efteråt (Bryman 2011, s. 428). 
Å andra sidan så är inspelning av intervjuer positivt då innehållet gällande vad de säger och 
hur de säger det är välbehövlig i analysen för att få med en fullständig redogörelse av det som 
framkommit under intervjun (Bryman 2011, s. 428). 
  
Sociala medier är en plattform där vem som helst kan gå in och säga vad dem vill. Det gäller 
att vid observationen när inlägg läses ha i åtanke att bakgrunden till klagomålet inte framgår 
samt att sanningshalten inte går att bedöma. Hotellet har möjligtvis en helt annan förklaring 
till varför vissa inlägg besvaras och andra inte. En annan aspekt som är viktig att belysa är att 
hotellen kan vinkla svaren av klagomålen i det offentliga till sin egen fördel utan vetskapen 
om vad som sker i det dolda, det vill säga när klagomålet tas vidare till privat dialog. 
  
2.7.2 Käl lkrit ik  
Det är viktigt att ha i åtanke att de utvalda respondenterna i studien kan ha i syfte att försköna 
verkligheten. Det är möjligt att respondenterna är vinklade och vill att hotellet i fråga ska 
framstå som bättre än vad det faktiskt är. Det gäller därför att ställa sig kritisk till den 
information som framkommer från respondenterna. För att bekräfta den information som 
framkommit under intervjuerna har observationer genomförts för att se om det respondenterna 
menar att hotellen gör verkligen stämmer. 
  
Sahamies har en lång erfarenhet inom hotellbranschen vilket gör att han kunde bidra med 
viktig och relevant information till studien. Sahamies har vid intervjutillfället enbart arbetat på 
Görvälns slott i tre veckor vilket gör att han inte ännu helt och hållet har satt sig in i deras 
arbete. I och med det är det svårt att uttala sig om tiden innan dess och hur Görvälns slotts 
dåvarande hotellchef valde att besvara klagomål. Dock deltog även Wahlberg under intervjun 
som har arbetat under en längre tid på Görvälns slott vilket gjorde att hon kunde berätta om 
sådant som var svårt för Sahamies att svara på. Sahamies menade att det skulle bli en ändring 
på besvarandet av omdömena och det är också något som märks av när man granskar 
Tripadvisors flöde. Samtliga inlägg från 11 mars 2017 och framåt har besvarats, vilket 
sträcker sig över den tid som Sahamies har varit ansvarig på Görvälns slott.  
  
I och med att Arce vikarierar som Guest Relations Manager har hon ingen längre erfarenhet 
av det arbetsområdet vilket gör att vissa intervjufrågor är svåra för henne att besvara. Dock 
har hon arbetat under en längre period som receptionist på Clarion Hotel Arlanda Airport 
vilket gör att hon har god insyn i företaget och deras sätt att arbeta. I receptionen har hon fått 
bemöta klagomål som inkommit och är därmed kunnig inom det området.  
  
Till denna studie har information från Tripadvisor samlats in och i med att Tripadvisor är en 
hemsida måste ett kritiskt öga appliceras då informationen inte alltid är forskningsrelaterad. 
En annan aspekt att ha i åtanke är att det sker en kontinuerlig utveckling inom det digitala 
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fältet. Det gäller att ställa sig kritisk till artiklarna som har använts i studien då det digitala 
förändras mycket under en kortare period. Artiklarna behöver på så vis vara aktuella och inte 
vara föråldrade. Detta är något som tagits hänsyn till vid insamling av sekundärkällor.  
  
Det finns också en del kritik mot sociala medier som spelar en väsentlig roll i föreliggande 
studie. I och med teknikens framfart blir det mer och mer vanligt att människor uttrycker sig 
på internet och i vissa forum går det att välja att vara anonym. På så vis ökar även de så 
kallade “nättrollen” som har i syfte att förstöra och sprida falsk information. Detta bör man ha 
i åtanke vid studier av sociala medier då alla inlägg och omdömen inte behöver vara 
sanningsenliga.  
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3. Tidigare forskning  
  
I följande kapitel kommer tidigare forskning kring ämnet att presenteras. 
___________________________________________________________________________ 
  
Tidigare studier har fokuserat på klagomålshantering från flera olika perspektiv men den 
tidigare forskning som insamlats till denna studie har främst tagit upp digital 
klagomålshantering ur ett kundperspektiv. Flertalet av artiklarna (Ekiz & Au 2011; Heung och 
Lam 2003) är också av kvantitativ ansats med hypotesprövning. Därav gjordes valet att det 
vore av intresse att studera det från ett producentperspektiv med kvalitativ ansats men med 
liknande teman. Nedan följer ett kort urval av den litteratur som har insamlats under studiens 
gång. 
 
Berezina et al. (2016) har i sin artikel studerat nöjda och missnöjda kunder utifrån 
onlinerecensioner på Tripadvisor. Med andra ord studerar Berezina et al. (2016) 
klagomålshantering ur ett kundperspektiv och hur kunder väljer att uttrycka sig i sina 
recensioner. Även Heung & Lam (2003) behandlar ämnet ur ett kundperspektiv men genom 
att undersöka kinesiska konsumenters beteende vad gäller klagomål på Hong Kongs 
hotellrestauranger. Författarna jämför konsumenternas demografiska egenskaper med 
klagomålsbeteendet och menar att konsumenters klagomål har blivit allt mer uppmärksammat 
av hotellchefer då klagomål kan förstöra hotellets rykte. Ekiz & Au (2011) tar även de upp 
klagomålshantering ur ett kundperspektiv då de studerar vad det är som påverkar människors 
inställning till att klaga. Forskarna har jämfört skillnader mellan amerikaners och kinesers sätt 
att klaga. 
 
I en studie av Zhang & Vásquez (2014) undersöks det vilken struktur som hotell använder för 
att svara på kundklagomål på hemsidan Tripadvisor. På så vis går flera andra sociala nätverk 
förlorade då forskarna har valt att enbart fokusera på ett forum. Samtidigt har forskarna dock 
studerat fenomenet ur ett producentperspektiv men inte lyckats täcka upp mer än ett medium. 
I studien identifierar forskarna tio distinkta drag där åtta av dem berörs av en majoritet av de 
80 hotell som medverkar i studien. Av dem var uttryckande av tacksamhet och be om ursäkt 
de vanligaste förekommande dragen. En annan slutsats som kan dras från studien är att de 
som besvarar omdömena ofta undertecknar kommentaren med en företagsenhet såsom 
“management team” eller “sales team”. Detta medför att svaret blir något opersonligt. 
 
Sparks & Browning (2010) studerar ett liknande ämne som det som undersöks i föreliggande 
studie men med den centrala skillnaden att Sparks & Brownings (2010) studie utgår från ett 
konsumentperspektiv. Studien identifierar ett flertal teman kring klagomålets fokus, 
klagomålets motiv samt klagomålets struktur och innehåll. Forskarna kommer fram till att det 
finns både externa (exempelvis placering) och interna (exempelvis mat och servicens kvalitet) 
utlösare av ett klagomål. Sparks & Browning (2010) belyser också att gästerna påpekar att 
hotellet i fråga inte lever upp till deras förväntningar i form av klassifikation och de betalade 
priset. Studien visar också att majoriteten av gästernas klagomål inte hade lösts på rätt sätt av 
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personalen. På så vis blev internet ett sätt för gästerna att ventilera sina tankar och åsikter. 
Utifrån denna artikel skapades intresset att studera detta ämne med liknande tema men utifrån 
ett producentperspektiv. 
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4. Teoretisk referensram 
 
Följande kapitel utgår från tre huvudteman - digital kommunikation, Service Recovery 
Strategies samt Word of Mouth. Under dessa delar kommer en djupare förståelse att erhållas 
i form av definition av begreppen samt hur fenomenen har utvecklats till att bli något nytt och 
mer digitaliserat. 
___________________________________________________________________________ 
 
4.1 Teoridiskussion  
Den teoretiska referensramen inleds med en genomgång av digital kommunikation för att ge 
en övergripande förståelse för fenomenet. Utgångspunkten i studien är att allt mer klagomål 
sker via internet och därmed handlar det första avsnittet i den teoretiska referensramen om 
digital kommunikation. Fenomenet förklaras för att få en tydlig översikt över det teoretiska 
spåret i studien och inom ämnet digital kommunikation finns även en djupare beskrivning av 
sociala nätverk som är ett sätt där producenter och kunder kan kommunicera på internet.  
  
Nästa tema belyser strategier vid klagomålshantering som ska ge en inblick i vilka åtgärder 
som kan tas till vid arbete med klagomål eller missnöjda gäster. Dessa strategier kallas för 
Service Recovery Strategies och kommer att användas för att undersöka om hotellen använder 
sig av dessa strategier vid klagomålshantering.  
  
Det sista temat i den teoretiska referensramen behandlar traditionell och elektronisk Word of 
Mouth (WOM & e-WOM). Både WOM och e-WOM delar konsumenters omdömen och 
åsikter kring en produkt eller ett varumärke men de använder inte samma kanaler för att 
sprida informationen (López & Sicilia 2014). E-WOM sprids med hjälp av internet och har 
ökat möjligheten att påverka andra och på så vis kan konsumenter över hela världen ta del av 
andra konsumenters åsikter (López & Sicilia 2014). WOM och e-WOM har valts ut då det 
även här krävs en djupare förståelse kring hur snabbt negativa omdömen kan spridas samt att 
det är viktigt att vända en missnöjd kund till att bli nöjd innan kunden har hunnit sprida ordet 
vidare. Detta är med andra ord en viktig del av klagomålshanteringen. 
  
Word of Mouth är en positiv konsekvens av god klagomålshantering och nöjda kunder som 
väljer att sprida rykten om hotellet vidare. I takt med att negativ ryktesspridning läggs ut både 
på internet samt genom att människor pratar med varandra blir även arbetet med 
klagomålshantering allt viktigare för att lyckas bemöta en missnöjd gäst på rätt sätt. På så vis 
kommer delen om WOM att ha en kompletterande funktion i föreliggande studie då den anses 
vara en viktig aspekt i arbetet mot nöjda kunder genom god klagomålshantering. På så vis är 
WOM målet med hotellens klagomålshantering.  
 
Service Recovery Strategies är välfungerande verktyg att arbeta med för att skapa nöjda och 
återkommande kunder samt för att i sin tur kunna få kunderna att sprida positiv WOM och e-
WOM om hotellet. Då arbetet med klagomålshantering har kommit att bli allt mer digitalt 
görs kopplingen mellan e-WOM och det första avsnittet om digital kommunikation.  
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I och med det har samtliga delar i den teoretiska referensramen valts ut med den gemensamma 
kopplingen att de är väsentliga aspekter att belysa vad gäller digital klagomålshantering samt 
för att lyckas besvara forskningsfrågorna. 
  
4.2 Digital  kommunikation  
Tidigare har människor kommunicerat via telefon, brev eller via direkt kommunikation 
(Gamboa & Goncalves 2014). Digitaliseringen har medfört att sättet vi söker information på 
samt rörligheten har förändrats via till exempel mobila appar (Petersson & Sörum 2016). Ett 
fenomen som beskriver förändringen av vårt sätt att utbyta information är Webb 2.0 som visar 
på nya kommunikations- och informationskanaler (Tredinnick 2006). Webb 2.0 är ett 
fenomen som är andra generationens webbaserade tjänster som sociala nätverk, 
kommunikationsverktyg samt samarbeten online mellan användare (O`Connor 2010). Webb 
2.0 har förändrat vårt kommunikationssätt genom att gå från en till en kommunikation till en 
till många kommunikation (Gamboa & Goncalves 2014). 
 
Utvecklingen av internet har öppnat upp för en snabb tillväxt för hotellindustrin (Milovic 
2012). Milovic (2012) fortsätter att förklara att hotellchefer idag är väl medvetna om de 
fördelar som kommer med internet i form av marknadsföring. De är motiverade till att skapa 
uppmärksamhet kring hotellet för att i slutändan uppnå ett högre besöksantal och lyckas skapa 
ett bättre rykte kring företaget (Milovic 2012). 
  
4.2.1 Sociala nätverk 
Sociala nätverk är de mest populära hemsidorna på internet och beskrivs som en virtuell 
gemenskap av människor som delar intressen (Miguéns et al. 2008). Hemsidorna ger 
användarna olika interaktionsmöjligheter i form av allt från vanlig kommunikation till 
deltagande i videokonferenser samt diskussioner (Miguéns et al. 2008). Gamboa & Goncalves 
(2014) beskriver sociala nätverk som ett applikationsprogram som tillåter användare att skapa 
personliga sidor för att kunna utbyta information med andra användare.  
 
En form av sociala nätverk är sociala medier. Sociala medier har idag blivit en plattform för 
kunder att uttrycka sitt missnöje på i det offentliga (Einwiller & Steilen 2014). Vidare menar 
Einwiller & Steilen (2014) att en missnöjd kund gärna uttrycker sitt missnöje på internet via 
ett klagomål som skrivs på företagets sida på sociala medier. Fu et al. (2015) menar att kunder 
som lämnar klagomål på nätet söker upprättelse från företaget eller via en tredje part på 
internet. Sociala medier ger företag möjlighet till att nå sina kunder på ett mer personligt sätt 
men kunden kan använda mediet genom att antingen ge beröm eller framföra sitt klagomål 
(Einwiller & Steilen 2014). Onlinerecensioner och betyg har kommit att bli allt mer populära 
och viktiga och är för företag en sann och lättillgänglig feedback från kunder (Schuckert et al. 
2015). På så vis har det kommit att bli den nya Word of Mouth (Schuckert et al. 2015). 
Forskarna menar vidare att på grund av den ökande populariteten för sociala medier så har 
insamlingen av feedback på hemsidor blivit allt viktigare. En hemsida där människor kan 
recensera hotell är Tripadvisor som enligt Vasquez (2011) är en av världens mest populära 
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resehemsidor och har kommit att ändra konsumenters beslutsfattande vad gäller sitt resande. 
Schuckert et al. (2015) menar att företag arbetar allt mer med att synas i sociala medier och 
Facebook är ett av de väsentligaste nätverken och det medium som det arbetas med mest 
frekvent (Gamboa & Goncalves 2014). Vidare menar forskarna att via Facebook kan 
producenter skapa kundtillfredsställelse, förtroende samt värde och engagemang mot sina 
kunder genom att vara aktiva på sina Facebooksidor (Gamboa & Goncalves 2014). 
  
4.3 Service Recovery Strategies 
Service Recovery Strategies används för att vända arga eller frustrerade kunder till lojala 
kunder samt att det kan leda till att skapa en bättre stämning om något skulle gå fel (Gye-Soo 
2007). Vid effektiv hantering av Service Recovery kan detta möjliggöra att servicechefer 
behåller eller ökar lojaliteten (Gye-Soo 2007). Enligt Kelley et al. (1993) är Service Recovery 
Strategies de åtgärder som en producent tar vid om ett missnöje eller problem uppstår. Vidare 
menar Kelley et al. (1993) att det föreslagits att vid användning av effektiva Service Recovery 
Strategies kan det leda till att kunden bedömer mötet med återförsäljaren mer gynnsamt om 
problemet korrigeras, än om transaktionen gått rätt till från början (Kelley et al. 1993). 
  
Kelley et al. (1993) menar att Service Recovery Strategies är viktiga att ta vid när en kund 
upplever ett missnöje och presenterar i sin studie sju stycken Service Recovery Strategies. 
Dessa är Discount, Correction, Manager/Employee Intervention, Correction Plus, 
Replacement, Apology samt Refund som beskrivs närmare nedan. 
  

1. Discount innebär att kunden får rabatt på produkten som ett sätt att kompensera 
kunden för de problem och besvär som orsakats av felet.  

2. Correction innebär att misstaget korrigeras av återförsäljaren. I denna strategi 
korrigerar personalen misstaget omgående men ingenting extra ges till kunden. 

3. Manager/Employee Intervention inkluderar en chef eller en annan anställd som hjälper 
till om inte receptionen lyckas lösa problemet eller lugna ner kunden.  

4. Correction Plus innebär att personalen gör mer än att bara korrigera misstaget, det kan 
handla om kompensering av något slag. 

5. Replacement innebär att kunden får någon slags ersättning om produkten är felaktig. 
6. Apology handlar om att personalen ber om ursäkt. 
7. Refund innebär att vid missnöje kan det innebära återbetalning. 

  
Miller et al. (2000) menar att återkommande kunder är en viktig del för företag som verkar 
inom service. Forskarna menar vidare att det mest effektiva sättet att få återkommande kunder 
är att erbjuda en produkt eller service som överensstämmer med kundens förväntningar. 
Misslyckande med servicen kan göra att lojaliteten brister, men effektiva tekniker för Service 
Recovery kan göra att producenterna lyckas behålla kunder och till och med i vissa fall öka 
deras lojalitet (Miller et al. 2000). Miller et al. (2000) definierar två olika typer av Service 
Recovery Activities. Dessa är Psychological och Tangible.  
  
Den första typen är psykologiska (psychological) återhämtningsinsatser där man gör ett direkt 
försök till att förbättra situationen genom att visa oro för kundens behov. Vid serviceutövning 
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rekommenderas två psykologiska tekniker, vilka är att visa empati och be om ursäkt. Dessa 
tekniker beskrivs som billiga och enkla att använda sig av och kan tillsammans bli 
slagkraftiga. Den andra typen är materiella (tangible) återhämtningsinsatser som handlar om 
att erbjuda kompensation för verkliga skador. Den primära avsikten är att ge en rättvis 
upprättelse för de kostnader och olägenheter som orsakas av servicens misslyckande.  
  
4.4 Från Word of Mouth (WOM) ti l l  Electronic Word of Mouth (e-WOM) 
Kim et al. (2001) menar att en bra kommunikation ger högre kvalitet på relationen vilket i sin 
tur leder till ett större intresse hos gästen, återkommande gäster samt positiv WOM. I takt med 
att relationen blir närmre mellan hotell och gäst får det positivt inflytande på gästens beteende 
vilket visar sig genom att gästen väljer att återkomma och sprida goda rykten om hotellet 
(Kim et al. 2001). Detta leder in på nästa avsnitt i den teoretiska referensramen som närmare 
kommer att gå in på ryktesspridning via traditionell och elektronisk WOM.  
  
Word of Mouth (WOM) definieras som en face to face dialog mellan konsumenter om en 
produkt eller upplevelse som de varit med om (Lopez & Sicilia 2014). Åsikterna utbyts ofta i 
privata samtal eller dialoger (Cheung & Thadani 2012) och uppfattas som ett tillförlitligare 
och enklare sätt att sprida information på än via marknadsförare (O`Connor 2010). WOM har 
under en lång tid setts som en viktig faktor och beskrivs som en dominerande kraft på 
marknaden och är även det som testar kundrelationen (Fu et al. 2015). Cheung och Thadani 
(2012) beskriver WOM som mer övertygande och trovärdigt än vanliga traditionella medier. 
Forskarna menar att detta beror på att relationen mellan människor gör WOM mer kraftfull. 
 
Faed et al. (2015) menar att deras studie har visat att 91% av missnöjda kunder inte 
återkommer samt att en missnöjd kund kommer att sprida negativt WOM till 8–16 personer. 
Kunder har en benägenhet att överdriva när de ska återberätta sina erfarenheter vilket gör att 
rykten har en tendens att få en så kallad snöbollseffekt (Hornik et al. 2015). Efter att ha tagit 
del av negativ information har människor en tendens att fundera och prata kring det vilket kan 
leda till alla tänkbara konsekvenser (Hornik et al. 2015). 
 
Den traditionella formen av WOM har på senare tid sträckt sig till onlinevärlden (Fu et al. 
2015) och har kommit att utvecklas till samt börja kallas för Electronic Word of Mouth (e-
WOM). E-WOM definieras som positiva och negativa uttalanden om produkter eller företag 
som görs av potentiella, faktiska eller tidigare kunder för ett stort antal människor på internet 
(Lopez & Sicilia, 2014). O`Connor (2010) belyser i sin artikel att inom traditionell WOM 
sprider kunden sin upplevelse till cirka tio personer men inom e-WOM kan han eller hon 
sprida det till tusentals människor (O`Connor 2010). 
 
I och med uppkomsten av nya mediekanaler har e-WOM vuxit sig starkare och kommit att 
spela en allt större roll i sättet att kommunicera när åsikter och information utbyts (Cheung & 
Thadani 2012). Kanaler som människor uttrycker sina åsikter på är sociala medier såsom 
bloggar, webbplatser, sociala nätverk och forum (Lopez & Sicilia 2014). Denna typ av 
kommunikation har gjort att information kan utbytas men att parter inte behöver vara fysiskt 
närvarande när informationen ges (Cheung & Thadani 2012). Människor kan numera utbyta 
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åsikter och erfarenheter om produkter eller tjänster som de varit med om via internet (Erkan & 
Evans 2016). 
 
Det digitala har ändrat vårt sätt att kommunicera genom att det numera finns ett gemensamt 
utrymme genom internet att dela åsikter och recensioner på (Lopez & Sicilia 2014). 
Textbaserad information som skrivs på internet arkiveras vilket gör att informationen finns 
kvar på obestämd tid (Cheung & Thadani 2012). Inom e-WOM skriver den ena parten något 
på internet som stannar kvar under en lång tid vilket gör att inlägget kan ses av många som 
kan välja att svara på inlägget eller inte (Lopez & Sicilia 2014). 
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5. Empiri  
 
I empiriavsnittet kommer insamlad primärdata från intervjuer och observationer att 
presenteras. 
___________________________________________________________________________ 
  
5.1 Hotel len om digital iseringens rol l  i  k lagomålsarbetet  
Barberis på Hotel J berättar att de digitala klagomålen har ökat de senaste åren men att det 
inte varit så uppmärksammat som det är nu och har varit det senaste året. I och med den 
växande digitaliseringen har nya vägar växt fram och framförallt med mobiltelefonen. 
Barberis berättar att de nu kan få en notis i mobiltelefonen när ett klagomål kommer in och på 
så vis har de möjlighet att åtgärda problemet på en gång. Barberis förklarar att de inom stora 
kanaler såsom Tripadvisor försöker besvara alla klagomål. De arbetar även med en 
internenkät som skickas till gästen via mail vid utcheckning där gästen får utrymme att lämna 
både positiva och negativa synpunkter som sedan bearbetas och besvaras av hotellet.  
  
Barberis menar att mail fortfarande är den största kommunikationskanalen och förklarar att 
resenärer numera kan skicka förfrågningar via Tripadvisor. Via hotellets egen hemsida finns 
även möjligheter till att kommunicera direkt och resenärerna behöver inte längre ringa. 
Barberis poängterar att det idag är mycket som sker via internet och att det är av stor vikt att 
hotellet svarar annars tappar de trovärdigheten. Han menar att de måste kunna besvara 
kommentarer i alla kanaler som de öppnar sig mot.  
  
Grotteblad på Miss Clara menar att digitaliseringen har en direkt och positiv effekt på 
hotellen och att det idag finns ett flertal forum där man kan uttrycka sig. Grotteblad menar att 
det är vanligt att människor väljer att studera de negativa omdömena när de tar beslut om 
vilket hotell de ska välja. Dessa omdömen menar Grotteblad oftast ger en verklighetsbild av 
hotellet.  
  
En positiv aspekt med digitaliseringen är att hotellen numera får reda på om en kund är 
missnöjd eller har någon annan åsikt. Grotteblad menar att det är ett större problem att inte 
veta om sina dåliga sidor än att veta om dem vilket gör processen lättare med hjälp av direkt 
feedback kort inpå besöket. Detta underlättas med hjälp av Miss Claras interna system där 
varje gäst som har bott eller ätit på Miss Clara får ett formulär utskickat där de får möjlighet 
att komma i direkt kontakt med hotelledningen. Grotteblad poängterar också att det är vanligt 
att klagomålen kommer i efterhand och då är skadan redan skedd. På så vis fungerar inte det 
digitala lika bra. Oftast säger dock kunder till i receptionen under sin vistelse och då går 
problemet i de flesta fall att åtgärda. Hittar man en bra lösning har man en bra produkt, menar 
Grotteblad.  
  
Doherty på Hotel Rival berättar att de har märkt att allt mer klagomål har övergått till de 
digitala och att det har varit så under en längre period. Han ser mest positiva effekter av den 
växande digitaliseringen. Det kommer fler och fler kanaler och vissa kanaler har börjat 
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upprätta egna nätverk som gör att när gäster klagar på något på rummet så får personalen en 
notis och då startas en chattkonversation via den aktuella sidan. Vidare berättar Doherty att 
han anser att kommunikation via det digitala är bra och att det på så vis ger möjligheten att få 
ut sitt budskap snabbt och brett. Han menar att kommunikation via internet är en strategi som 
hela tiden måste ses över då den förändras kontinuerligt som exempelvis hur man ska 
kommunicera och vad man ska lägga vikt på.  
  
Sahamies och Wahlberg på Görvälns slott menar att man kan se en uppåtgående trend vad 
gäller att kunder mer och mer vill visa sin åsikt i det offentliga. Sahamies menar att “alla gör 
det” och att det har blivit något utav en standard nuförtiden att visa vad man gör. Sahamies 
poängterar också att det kan vara tufft för företag att allt mer kommunikation sker i det 
digitala då alla misstag läggs upp offentligt inför hela världen vilket kan få en ordentlig 
spridning. Samtidigt gör detta att hotellen måste sköta sig, de får aldrig luta sig tillbaka vilket 
gör att kraven blir högre på dem. Sahamies menar vidare att all marknadsföring av hotellet 
sker digitalt och med andra ord används inget tryckt material. På detta vis har Görvälns slott 
arbetat ända sedan 2008 då de öppnade. 
  
Arce på Clarion Hotel Arlanda Airport upplever att människor allt mer vill få fram sin åsikt i 
det offentliga och att människor har ett större behov av att visa vad de gör. Arce förklarar att 
digitaliseringen har underlättat deras arbete med klagomålshantering genom att de snabbt får 
veta om gästerna är missnöjda vilket gör att de också kan agera snabbt. Nackdelarna med 
digitaliseringen menar Arce är att de inte får en personlig kontakt med gästen på samma sätt 
som vid direkt kontakt och att texten i skriftliga meddelanden lätt kan missuppfattas. 
Skillnaden mellan arbetet med klagomålshantering digitalt och det traditionella arbetet är att 
det tar längre tid att arbeta med digitala klagomål då de måste följa upp bakgrunden till vad 
som har inträffat vilket gör att det tar längre tid att ge gästen respons. Arce menar att det är 
många som klagar i efterhand och inte under vistelsen på hotellet.  
  
5.2 Hotel len om sociala nätverk 
Barberis på Hotel J förklarar att de använder sig mest aktivt av Facebook av alla sociala 
nätverk. På Hotel J strävar de efter att alltid få en personlig kontakt och att visa sig från sin 
rätta sida. Barberis betonar att det är viktigare att gästen kommer till dem direkt och förklarar 
sitt missnöje och inte på något socialt nätverk. Dock menar Barberis att om gästen inte tas på 
allvar är det en annan sak. Barberis anser att den missnöjda kunden bör höra av sig direkt till 
hotellet och inte via offentliga sociala nätverk om gästen har något att anmärka på. 
  
Grotteblad på Miss Clara förklarar att de sociala nätverk som hotellet använder sig mest av 
och som har störst inverkan är Tripadvisor och Instagram samt även Facebook till viss del. 
Han poängterar också att bloggar har en stor inverkan och det är också ett forum där 
information sprids fort. Grotteblad berättar att Miss Clara inte har varit med om någon 
incident som har gjort att något har fått en stor spridning, men menar dock att om de skulle 
hamna i en sådan situation så skulle Miss Clara inte vara beredda på att hantera det då det 
kräver en helt annan kompetens i form av PR- och marknadsansvariga. Grotteblad drar en 
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parallell till den incident som skedde på Grand Hotel 2016 då de hyrde ut en lokal till 
Sverigedemokraterna, vilket fick en enorm negativ spridning på internet.  
  
Doherty på Hotel Rival menar att deras största sociala nätverk är Facebook och Tripadvisor 
och att Hotel Rivals taktik i sociala nätverk är att inte besvara några omdömen alls då de inte 
vill lägga ner mer tid på detta. Doherty menar att de i dagsläget låter omdömena finnas kvar 
och att de “kör sitt eget race”. Denna taktik är något som kan komma att ändras i framtiden 
och det är även något som Hotel Rival ständigt behöver ta ställning till. 
  
Sahamies och Wahlberg på Görvälns slott förklarar att det är Facebook och Tripadvisor som 
är hotellets största sociala nätverk vad gäller klagomålshantering. Sahamies menar att 
Görvälns slott generellt sätt får in lite klagomål. Detta tror han beror på att Görvälns slott har 
en bra produkt vilket gör att hotellet hela tiden måste ligga i toppen för annars kan man hamna 
efter och då kommer fler klagomål in. Samtliga klagomål som inkommer besvaras dagligen. 
Både Sahamies och Wahlberg menar att sociala nätverk spelar en stor roll i klagomålsarbetet. 
De betonar att det är viktigt att finnas på de sociala nätverken.  
  
Arce på Clarion Hotel Arlanda Airport berättar att Tripadvisor och Facebook är deras största 
sociala nätverk för kundklagomål. Clarion Hotel Arlanda Airport arbetar även med en 
gästenkät, vilket inte är ett socialt nätverk, men en stor del av klagomålen inkommer via 
denna.  
  
5.3 Hotel len om Facebook 
Barberis på Hotel J berättar att det är två anställda som arbetar med hotellets Facebooksida 
aktivt och genom denna vill Hotel J kommunicera ut en känsla. Vidare berättar Barberis att 
alla inlägg inte kommenteras förutom de som är utmärkande. Han menar vidare att Facebook 
är en öppen kanal där alla får tycka vad de vill och om de skrivs kommentarer som sticker ut 
så väljer hotellet att se närmare på dessa. Barberis anser att Facebook är en bra plattform som 
hotell behöver synas och finnas på. Barberis berättar att de inte fått några större klagomål och 
därför inte stött på några negativa effekter men drar exemplet med Grand Hotel som han 
menar gav en stor spridning vilket är svårt för hotellen att hantera. Barberis menar vidare att 
det är upp till var och en att läsa mellan raderna när ett klagomål på Facebook läses.   
  
Grotteblad på Miss Clara poängterar att Facebook är en stor kanal, men att den inte har 
samma inverkan idag som den hade förr. Han menar att de som använder Facebook inte har 
gjort ett aktivt val att besöka forum för hotell eller andra destinationer. Grotteblad drar en 
parallell till Tripadvisor där människor gör ett aktivt val att söka sig mot ett intresse. På 
Facebook är det mer allmänt och vad som helst kan dyka upp i flödet. Samtidigt poängterar 
Grotteblad att Facebook trots allt är viktigt men att kanalen har kommit att få en biroll. 
Samtidigt menar Grotteblad att man med hjälp av Facebook kan få en enorm spridning 
speciellt om det är ett klagomål som är utmärkande positivt eller negativt.  
  
Grotteblad menar att hotellet väljer att inte besvara klagomål på Facebook. Anledningen till 
detta menar Grotteblad är svår att förklara, men det handlar om att “Facebook är så mycket 
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mer, det är allt från filmer till annonser till kompisar som ger likes”. Facebook har helt enkelt 
blivit lite för brett och folk har svårt att filtrera och skala av och se vad det faktiskt handlar 
om. Grotteblad menar dock att de egentligen borde besvara kommentarer på Facebook och 
vill på så vis inte få det att låta som att Facebook inte är viktigt, för det menar han att det är. 
Dock krävs det mer resurser än vad de har idag för att kunna genomföra ett bra arbete på 
Facebook.   
  
Doherty på Hotel Rival anser att Facebook idag inte har den funktionen att människor går in 
för att läsa recensioner vid val av hotell. Dock poängterar Doherty att Facebook kommer att 
finnas kvar en lång tid framöver och därför behövs strategier för att arbeta med det. Doherty 
berättar att det är viktigt att vara engagerad vilket innebär att de reagerar på inlägg som 
människor skriver. Doherty menar också att det handlar om att visa vad som händer på 
hotellet samt att svara och interagera med andras kommentarer. Vidare berättar Doherty att 
dessa kommentarer gås igenom dagligen.  
  
Sahamies och Wahlberg på Görvälns slott menar att Facebook är det största 
kommunikationssättet och det har Sahamies fått erfara på sin tidigare arbetsplats där en 
incident fick en otrolig spridning. Tusentals människor gav negativa omdömen trots att ingen 
av dem hade varit på plats, utan enbart på grund av en åsikt de hade. Detta gör att det inte blir 
ett sanningsenligt omdöme. Sahamies menar att det antingen är bra eller dåligt på Facebook, 
det är inget mellanting. Dock menar Sahamies också att det finns många positiva effekter med 
Facebook där inlägg kan få en enorm spridning med hjälp av att människor "gillar" och 
"taggar" varandra. 
  
Sahamies förklarar att Görvälns slott just nu befinner sig i en omstruktureringsfas och 
Sahamies själv har blivit ansvarig för hotellets Facebooksida men han har inte hunnit sätta sig 
in i arbetet ordentligt. Han tycker att det är viktigt att vara aktiv på Facebook för att det är på 
så vis man lyckas få positiva spridningar. Samma sak gäller ifall någon betygsätter Görvälns 
slott med en tvåa, då gäller det att agera för annars finns risken att en negativ spridning 
startas. Görvälns slott har inte fått många klagomål, men någon enstaka gång har det varit 
gäster som har varit missnöjda.  
  
Arce på Clarion Hotel Arlanda Airport berättar att Facebook har en stor roll idag då det är där 
människor ger sina betyg. Arce menar att det är en bra plattform för att fånga upp gäster på 
vilket gör att man kan följa upp det snabbt. Facebook har tendensen att den sprider bra eller 
dålig information. Om man söker på Facebook efter hotellet och ser dessa omdömen så är det 
positivt förklarar Arce. Enligt Arce har de inte inträffat någon händelse som fått en stor 
spridning. Arce förklarar vidare att omdömen på Facebook har en inverkan men att Word of 
Mouth dock har en större påverkan på människor. Arce berättar att kommentarer på Facebook 
besvaras dagligen oavsett om det är negativa eller positiva kommentarer, men om det enbart 
är en “gillning” så besvaras inte dessa. 
  
5.3.1 Observation av Facebook 
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Vid observationen av hotellens Facebooksidor framkommer det att samtliga hotells 
svarsfrekvens varierar kraftigt. Vissa väljer att besvara enbart positiva kommentarer, andra 
besvarar samtliga omdömen som inkommer och ett hotell besvarar enbart negativa omdömen. 
Vad gäller hur hotellen väljer att besvara negativa omdömen kan det observeras att taktikerna 
skiljer sig åt. Två av hotellen besvarar inte omdömen i ord över huvud taget. Två av de hotell 
som väljer att besvara omdömen bygger på att vara förstående och avslutar med en 
förhoppning om att gästen ska återvända. Det tredje hotellet som väljer att besvara omdömen 
tackar för synpunkterna och ber gästen kontakta ansvarig avdelning. Taktiken bland de tre 
hotellen som väljer att besvara omdömen skiljer sig med andra ord åt något. För mer utförlig 
beskrivning av observationen se bilaga 10.4.  
  
5.4 Hotel len om Tripadvisor 
Barberis på Hotel J menar att de sedan tre år tillbaka försöker besvara alla klagomål som 
inkommer på Tripadvisor och att dessa granskas dagligen. Barberis anser att Tripadvisor är 
den viktigaste plattformen och det också är den som används mest idag då resenärer tittar på 
vad tidigare gäster tycker om hotellet samt placeringen på topplistan. Det handlar om gästens 
förväntningar kontra den upplevelse gästen får och det är utifrån det hotellet bedöms. Barberis 
förklarar att Tripadvisor är ett stort medium bland internationella turister och på så vis är 
plattformen viktig för dem. 
  
Grotteblad på Miss Clara poängterar att Tripadvisor är en av de sidor som har flest besökare 
och som har störst påverkan på gäster som ska boka ett hotell eller en resa. Grotteblad menar 
att resenärer väljer att titta efter omdömen från gäster vid val av hotell. Det är också viktigt att 
ligga högt upp på topplistan och att erbjuda ett bra pris. Omdömena som kommer in på 
Tripadvisor är kopplade till Grotteblads mobiltelefon och de gås igenom dagligen. Grotteblad 
berättar att dem på Miss Clara knappt svarar på de positiva omdömena längre, utan väljer att 
enbart besvara de negativa. Dock poängterar han att det kan vara bra att sporadiskt svara och 
tacka även på de positiva kommentarerna.  
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Doherty på Hotel Rival berättar att de inte svarar på några omdömen alls på Tripadvisor då de 
anser att de måste tro på det dem gör och “göra sin grej”. Vidare menar Doherty att om det är 
något som klagas på kontinuerligt eller att de kan se ett mönster så ska det åtgärdas. På så vis 
är Tripadvisor mer ett hjälpmedel för att hitta mönster menar Doherty. Även om de inte väljer 
att svara på omdömen så anser Doherty att det är en viktig plattform speciellt för utländska 
gäster. Doherty menar att Tripadvisor är ett bra verktyg att använda som konsument när man 
ska ut och resa då man får en bra uppfattning om vart det är man ska någonstans. Dock menar 
han vidare att Tripadvisor idag inte är lika viktigt som det en gång var då andra hemsidor 
håller på att hinna ikapp då det finns omdömesfunktioner på ett flertal andra internetsidor. 
Doherty förklarar att om det är något som det klagas på kontinuerligt så finns det ett problem, 
men ibland använder människor Tripadvisor för att avreagera sig eller i värsta fall hämnas 
vilket ger negativa effekter.  
  
Sahamies och Wahlberg på Görvälns slott menar att det är viktigt att besvara alla klagomål 
som inkommer på Tripadvisor och detta är ett arbete som sker dagligen. Sahamies tycker inte 
att arbetet skiljer sig åt beroende på om det är ett positivt eller negativt omdöme och Görvälns 
slott väljer att besvara samtliga omdömen. Är man aktiv någon gång i månaden menar 
Sahamies att gästerna tappar intresset, så helst ska man vara aktiv dagligen genom att besvara 
och “gilla” kommentarer och på så vis kan inläggen även få en spridning. 
  
Gästerna som recenserar hotell på Tripadvisor kan skriva vad som helst och detta är den 
negativa delen, att makten helt och hållet ligger i gästens händer. Det finns dock också 
lösningar på detta problem då man på Tripadvisor kan anmäla inlägg som anses vara oskäliga 
om recensenten går till exempelvis personangrepp. Detta står i kontrast mot Facebook där det 
är fritt fram att skriva vad man vill. Sahamies tror att Tripadvisors omdömen har en enorm 
effekt på gästernas val av hotell, speciellt för Görvälns slott. Detta på grund av att hotellet är 
en hideaway och ligger en bit utanför de centrala delarna. På så vis måste gäster vilja komma 
till Görvälns slott och för att lyckas med det krävs en bra produkt från hotellets sida.  
  
Arce på Clarion Hotel Arlanda Airport menar att Tripadvisor har ett stort inflytande på folk 
som inte bott på hotellet tidigare. Omdömena granskas dagligen och deras primära handling 
när ett negativt klagomål inkommer är att gästen ska återkoppla till Arce för att hon ska veta 
vad som hänt och för att få en personlig kontakt. De vill ta hand om problemet på en gång för 
att få en bättre uppfattning om vad som har hänt samt att få möjligheten att följa upp det på 
bästa sätt förklarar Arce. Genom att skriva ut hotellets mailadress ges chansen att skapa en 
dialog som inte är tillgänglig på Tripadvisor, då de på Tripadvisor endast kan skriva ett svar 
och inte får chans till att starta en dialog menar Arce.  
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5.4.1 Observation av Tripadvisor 

 
  
Vid observationen av hotellens sidor på Tripadvisor kan det iakttas att två av hotellen 
besvarar samtliga omdömen medan två andra har en varierande svarsgrad vad gäller både 
positiva och negativa omdömen samtidigt som ett hotell väljer att inte besvara några 
omdömen över huvud taget. Något som tre av hotellen har gemensamt är att de tackar för 
omdömet samt beklagar det som har inträffat och att de inte kunde leva upp till 
förväntningarna. Ett av hotellen som väljer att besvara omdömen med varierande grad ber om 
ursäkt och bjuder in gästen för vidare direkt dialog. För mer utförlig beskrivning av 
observationen se bilaga 10.5.  
  
5.5 Hotel len om klagomålshantering  
Barberis på Hotel J menar att det är viktigt att arbeta med klagomålshantering och lyssna på 
allas synpunkter oavsett storlek då det är viktigt att visa att de uppmärksammas. Vid arbete 
med klagomålshantering på internet anser Barberis att de ska ha förståelse men inte alltid be 
om ursäkt då det beror på vad klagomålet handlar om. Han förklarar att de ber om ursäkt om 
hotellet har gjort något fel men alla klagomål slutar inte med att de ber om ursäkt, dock gäller 
det att alltid ha förståelse för vad människor tycker. Vidare berättar Barberis att de måste ha 
förståelse för vad som har gått fel och om det är något större misstag så ber de om ursäkt eller 
möjligtvis kompenserar om det finns behov av det. Barberis poängterar att de inte 
kompenserar alla men om det finns ett behov av det eller om det är en återkommande gäst så 
ges en kompensation vid nästa besök. Barberis anser att det är viktigt att alla klagomål 
besvaras men vad utfallet blir är inte lika viktigt. 
  
Grotteblad på Miss Clara menar att det vid klagomålshantering på internet är viktigt att svara 
med en neutral öppning för att ge möjlighet att gå vidare i diskussion samt att ge svar som står 
för de värderingarna som Miss Clara står för. Gällande hur arbetet skiljer sig med kunder som 
klagar direkt till hotellet via reception, telefon eller mail kontra digitalt menar Grotteblad att 
arbetet “offline” med direkt kontakt med kunden är lättare. I dessa fall har man möjlighet att 
läsa av kunden på ett annat sätt och på så vis sker färre missförstånd. Grotteblad poängterar att 
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retoriken står för 70% vid klagomålshantering. En text kan istället kännas formell samtidigt 
som man hela tiden måste ha i åtanke att texten är ett offentligt verk som kan läsas av massvis 
av människor.  
  
En annan taktik som enligt Grotteblad är viktig att tänka på när man hanterar klagomål via 
internet är att svara snabbt. Om hotellet inte gör det innebär det att man inte uppmärksammar 
problemet och det kan visa på ett ointresse. Svaren måste också vara formella då det är viktigt 
att tänka på att svaren är öppna för tredje part, resten av världen kan läsa det man skriver. Det 
är också viktigt att aldrig anklaga en gäst för att ha gjort fel. De måste hålla sig neutrala och 
beklaga att dem upplevt det som dem gjort. Det är också viktigt att ha genomtänkta svar då 
man på så vis inger ett förtroende till gästen och därmed är det av stor vikt att de som besvarar 
omdömena är kommunikativa och ärliga. Slutligen är det viktigt med återkoppling, vilket är 
något som Miss Clara i de flesta fall ger med undantag för om någon skriver något som inte är 
sant rent sabotagemässigt. Grotteblad menar att det är viktigt att kunder får tycka vad dem vill 
om Miss Clara och att hotellet är flexibla med att ändra på sig om det är något som är ett 
problem och då väljer hotellet att gå in i en privat dialog med gästen. Grotteblad berättar att 
det gäller att undvika att gå in i en offentlig dialog med en missnöjd gäst. På så vis bjuder 
Grotteblad in kunden för vidare kommunikation på hans privata mail. Grotteblad menar att 
om det är någon större incident som har inträffat där kunden har blivit missnöjd kopplas VD:n 
eller hotellchefen in och tar över kontakten och bjuder in gästen på ett ytterligare besök så att 
Miss Clara får chansen att åtgärda problemet. 
  
Doherty på Hotel Rival berättar att det är viktigt att vara förstående vid klagomålshantering. 
Vidare förklarar Doherty att de inte ber om ursäkt automatiskt utan de ska agera utefter vilken 
typ av klagomål det är. Om de har gjort fel så vill de självklart ställa det tillrätta. Vid större 
klagomål på internet så bes kunden att maila eller ringa till den person som ansvarar för den 
avdelning som klagomålet gäller. Doherty berättar att de alltid strävar efter en direkt dialog 
när ett klagomål inkommer från en gäst. Doherty berättar att det som skiljer sig i deras arbete 
sedan digitaliseringen är att de måste vara noggrannare med hur de svarar och när de svarar. 
Doherty menar att det på internet är viktigt att ge genomtänkta svar i och med att ett felsteg 
kan få väldigt stor spridning så därför håller de sig väldigt konservativa i sociala nätverk. För 
Hotel Rival är det viktigt att stå upp för sig själva när de svarar, snabbt reda ut vad 
klagomålen handlar om samt att svara på ett bra sätt. 
  
Sahamies och Wahlberg på Görvälns slott menar att internet gör att varje ord, varje punkt och 
varje komma måste övervägas. Sahamies menar att alla som arbetar med kundklagomål 
behöver vara duktiga på att skriva och formulera sig. Man måste kunna skriva på ett vettigt 
sätt så att det inte finns utrymme för egen tolkning. Om ett inlägg når tusentals människor 
innebär det att inlägget också kan tolkas på tusentals sätt. Det gäller också enligt Sahamies att 
hantera gästen på ett korrekt sätt. Man får be kunden kontakta hotellet via mail eller telefon 
och samtidigt är det också viktigt att hålla det enkelt, inte ”snurra in sig” och använda sig av 
korta och enkla meningar. Vid hantering av klagomål menar Sahamies att de ber om ursäkt, 
men inte så att man lägger sig platt. Det är viktigt att man fortfarande har en viss stolthet i att 
man är bra på det man gör. En annan del som är viktig att tänka på är att aldrig gå ut med att 
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man ska kompensera en kund utan att istället be om ursäkt och ge möjligheten att ta 
klagomålet vidare genom att be gästen kontakta hotellet och på så vis få kommunikationen att 
ske privat. Sedan menar Wahlberg att det alltid är en fråga om hur stort problem det handlar 
om då alla situationer är olika och hanteras på olika sätt.  
  
Wahlberg betonar också vikten av att vända en kund snabbt från missnöjd till nöjd för annars 
finns risken att gästen lägger upp något negativt på sociala nätverk. Sahamies menar vidare att 
det har gjort att klagomålshanteringen måste ske direkt och inte går att skjuta upp. På så vis 
har klagomålshanteringen kommit att bli ett parallellt arbete med den dagliga driften. Om 
kunden är missnöjd så bör man bjuda in kunden igen så att hotellet har möjlighet att få en 
andra chans. Man kan också välja att kompensera kunden genom att ge ett bättre pris på nästa 
vistelse. Vid nästa besök kommer gästen att bli nöjd och på så vis har man lyckats skapa 
stamgäster. Wahlberg menar att de har haft ett fåtal missnöjda kunder på hotellet men då har 
de alltid lyckats vända kunden och fått dem att besöka slottet igen för att få en ny upplevelse. 
  
Arce på Clarion Hotel Arlanda Airports primära handling när ett negativt klagomål inkommer 
är att gästen ska återkoppla till Arce för att hon ska veta vad som har hänt och för att få en 
personlig kontakt med gästen. De vill ta hand om problemet på en gång för att få en bättre 
uppfattning om vad som har hänt samt följa upp det på bästa sätt förklarar Arce. Genom att 
skriva ut hotellets mailadress ges chansen att skapa en dialog. Arce menar att det gäller att via 
text vara tydliga och använda genomtänkta ord för att inte skapa missuppfattning. Det gäller 
att ha i åtanke att det är många som ser vad man skriver. Arce menar vidare att vid 
klagomålshantering på internet är det viktigt att uttrycka sig tydligt samt att svara snabbt om 
det gäller akuta ärenden. Receptionen försöker att fånga upp och lösa problemet på plats. 
Hotellet arbetar med att gästerna inte ska vara missnöjda när de lämnar hotellet, men om de 
skulle vara missnöjda är det Arces uppgift att försöka vända dem till att bli nöjda. Alla 
personer är olika och det gäller att känna av hur de fungerar. För att få nöjda gäster gäller det 
att hela tiden bemöta gästens behov för att få gästen att komma tillbaka.  
  
5.6 Ryktesspridning genom WOM och e-WOM  
Barberis på Hotel J menar att både WOM och e-WOM är viktiga. Han menar vidare att 
numera så vet man att sociala medier är viktigt då det är på det sättet man kommunicerar. 
Dock ska man inte underskatta effekten av människor som pratar med varandra. Barberis 
menar att var och en har en åsikt när man varit någonstans och vissa är snabba att skriva ut det 
på internet medans andra pratar om det med andra människor. Barberis anser att det är en 
generation som är mer i det sociala och en annan som pratar mer med varandra vilket gör att 
båda är lika viktiga. På Hotel J är det flertalet gäster som fått hotellet rekommenderat av andra 
människor så man ska inte underskatta munnen menar Barberis.  
  
Grotteblad på Miss Clara menar att man har märkt av att ryktesspridningen har börjat ske mer 
och mer via internet. Den traditionella Word of Mouth-spridningen menar Grotteblad inte 
finns kvar på samma sätt längre utan att det på senare tid har kommit att bli allt mer digitalt. 
Detta är något som Grotteblad ser som något positivt. Han menar att det blir en mer ärlig bild 
av det hela. Det finns dock också några negativa delar med detta fenomen och det menar 
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Grotteblad är “nättrollen” som finns och uttrycker sig på internet för att förstöra. Istället för 
att lägga pengar på dyr marknadsföring så sköts allt sådant digitalt. Miss Clara nyttjar sociala 
medier genom att ha så kallade ambassadörer och influenser som i sin tur ser till att hotellet 
får en ordentlig spridning med det budskap som Miss Clara vill föra fram. Detta är ett helt 
nytt arbetssätt som har en enorm påverkan och är något som Miss Clara arbetar frekvent och 
strategiskt med. 
  
Arbetet skiljer sig en del då ryktesspridningen har förflyttats mer och mer från mun till mun 
till internet. Grotteblad menar att man idag är mer medveten om effekten av negativa 
omdömen och det är även därför man väljer att agera med kort varsel. Det gäller att komma 
fram till en lösning med gästen, för annars kan spridningen komma att öka. Är man inte 
förstående och gästen känner sig åsidosatt kan problemet tiodubblas, menar Grotteblad. Han 
menar att medarbetarna på Miss Clara idag är fullt medvetna och följer sociala medier 
dagligen. Om någon större incident skulle ske är det viktigt att gästen bjuds in på ett 
ytterligare besök så att Miss Clara får chansen att åtgärda problemet. Det här är något som 
Grotteblad menar har en direkt påverkan på sociala medier i sin tur. Detta då gästen ger Miss 
Clara en andra chans istället för att vända sig till sociala medier med sitt missnöje.   
  
Doherty på Hotel Rival anser att traditionell WOM fortfarande är mycket viktig. Han menar 
att om ett hotell rekommenderas av vänner eller familj väger det tyngre än om man skulle läsa 
det online. Doherty menar att ju fler kanaler som finns desto viktigare blir det med en 
kvalificerad rekommendation än tusentals tyckare. Doherty anser att inom WOM handlar det 
om vad gästen har för förväntningar. Han menar att gäster vet vad de bokar men att det är lätt 
att de får andra förväntningar på vart det är de ska bo. Doherty menar vidare att gästerna 
kommer med en bild av hur det ska vara och det är sedan upp till hotellet att leva upp till den 
bilden. Vilket innebär att om hotellen lever upp till bilden sprids positiv WOM och om 
hotellen inte lever upp till förväntningarna sprids istället negativ WOM. Doherty berättar att 
det faktiska slutmålet inte är att få gästerna att sprida positiv WOM men att de självklart vill 
ha nöjda gäster som återkommer och väljer att rekommendera hotellet.  
  
Sahamies och Wahlberg på Görvälns slott menar att de har märkt av att WOM har flyttats till 
att bli mer elektronisk. Sahamies har svårt att se detta som ett hot för det är det Görvälns slott 
arbetar med. Det är denna spridning som hotellet är ute efter samt uppskattar och lockar 
gästerna till att lägga upp tankar och åsikter på internet. Med andra ord ser Sahamies det nya 
kommunikationssättet via internet som någonting positivt som gynnar hotellet i slutändan. 
Den fysiska ryktesspridningen som sker från mun till mun ser Sahamies också som något 
positivt. Wahlberg poängterar också att det är många gäster som besöker hotellet på grund av 
tidigare rekommendationer från bekanta. Helggästerna kommer ofta till Görvälns slott genom 
att ha läst om dem och menar vidare att det är WOM och e-WOM som hotellet lever på. 
Sahamies menar att med traditionell Word of Mouth pratar man med cirka 25 människor 
medan man idag genom den elektroniska varianten berättar via sociala nätverk och dina 600 
vänner på Facebook om din upplevelse. Så detta kommunikationssätt har växt enormt med 
hjälp av internet.  
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Wahlberg menar att de har haft några missnöjda kunder på hotellet men att de alltid lyckats 
vända kunden och fått dem att besöka slottet igen för att få en ny upplevelse. Sahamies menar 
att allt beror på hur hotellen hanterar problemen som uppstår. Hotellet har helt enkelt inte råd 
med missnöjda gäster som kan dela med sig av sina åsikter på sociala nätverk så att hela 
världen kan se det.  
  
Arce på Clarion Hotel Arlanda Airport menar att hon tror att det har en stor effekt att sprida 
ett omdöme på internet. Dock så poängterar hon att hon tror att mun till mun metoden har en 
större påverkan. Hon menar att det är vanligt att människor går in och tittar på omdömen, men 
hon tror att det vardagliga samtalet med bekanta väger tyngre. Arce tror helt enkelt att en 
rekommendation påverkar individer mer än att enbart förlita sig på internet. Via internet kan 
information få stor spridning, menar Arce. Vissa event har fått positiv feedback och har 
kommit att bli mycket uppmärksammade och uppskattade. Människor delar informationen på 
internet och i längden så når det många människor som får ta del av Clarion Hotel Arlanda 
Airports värderingar och vad som händer på hotellet.  
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6. Analys  
 
I följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen och empiri kopplas samman för att 
analyseras. Här kommer upptäckter, skillnader och likheter som uppkommit under studiens 
gång att presenteras.  
___________________________________________________________________________ 
  
6.1 Digital iseringens rol l  i  k lagomålsarbetet 
I den teoretiska referensramen framkommer det att Erkan & Evans (2016) menar att 
människor utbyter erfarenheter om tjänster som de har varit med om via internet vilket har 
bekräftats av samtliga respondenter i studien. Alla respondenter poängterar att digitaliseringen 
har spelat en stor roll vad gäller klagomålshanteringen bland hotell likt det Petersson & 
Sörum (2016) belyser att digitaliseringen har kommit att förändra rörligheten. Detta har enligt 
Barberis gjort att nya vägar växt fram som har underlättat arbetet med klagomålshantering.  
  
Gamboa & Goncalves (2014) menar att Webb 2.0 har förändrat vårt kommunikationssätt 
genom att gå från en till en kommunikation till en till många kommunikation. Vilket enligt 
respondenterna har bidragit med både positiva och negativa konsekvenser. Doherty menar att 
han mest ser positiva effekter med digitaliseringen genom att man på så vis får ut sitt budskap 
snabbt och brett. Sahamies menar däremot att det kan vara tufft för företag då en stor publik 
ser klagomålen vilket i sin tur kan få en stor spridning. Digitaliseringen har även medfört 
andra verktyg som underlättar för gästen att få fram sin åsikt och ett av dem är via interna 
gästenkäter. Fyra av fem hotell använder sig av gästenkäter via mail för att få feedback av 
gästen vilket kan ses som ett kommunikationsverktyg som O`Connor (2010) belyser är en 
tjänst inom andra generationens webbaserade tjänster.  
  
Precis likt det Milovic (2012) menar med att hotellchefer idag är medvetna om fördelarna 
med internet vad gäller marknadsföringen berättar Sahamies att all marknadsföring av 
Görvälns slott sker digitalt och det är en metod de har arbetat med sedan öppningen av 
hotellet. Sahamies menar att det är gratis och når ut till en stor mängd människor. Även 
Grotteblad påpekar att all marknadsföring sker digitalt för att inte behöva betala dyra pengar 
för det området.  
  
I den teoretiska referensramen framkommer det att enligt Einwiller & Steilen (2014) ger 
sociala medier företag möjlighet till att nå sina kunder på ett mer personligt sätt. Detta 
påstående är något som respondenterna inte håller med om. Arce belyser att den personliga 
kontakten är viktig men att det är något som uppnås på bästa sätt genom en direkt dialog med 
gästen vilket helst sker på plats. Även Barberis menar att den personliga kontakten via det 
direkta mötet med kunden är oersättlig. När samtliga av respondenterna pratar om den 
personliga kontakten syftar dem på den kontakt som skapas mellan medarbetarna på hotellet 
och gästen vid direkt kontakt via antingen telefon, mail eller på plats. En personlig kontakt 
som skulle uppstå via internet berörs inte.  
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Schuckert et al. (2015) menar att onlinerecensioner och betyg har kommit att bli allt mer 
viktigt mycket på grund av den ökande populariteten av sociala medier. Detta är något som 
bekräftas av respondenterna i studien. Arce poängterar att det är vanligt att människor tittar på 
ett hotells omdömen innan de bokar. På samma sätt förklarar Sahamies att man kan se en 
uppåtgående trend vad gäller att kunder allt mer vill få fram sin åsikt i det offentliga samt att 
omdömen har en enorm effekt på gäster vid val av hotell. Grotteblad instämmer också i att 
omdömen har stor påverkan på en gästs val av hotell. Vidare menar han att det är de negativa 
omdömena som gästen främst väljer att se närmare på vilket ger en verklighetsbild av hotellet.  
  
Grotteblad menar att det är viktigt att ha den tredje parten i åtanke vid besvarandet av 
omdömen på internet då hela världen kan ta del av informationen. Även Fu et al. (2015) 
belyser i den teoretiska referensramen den tredje parten. De menar att kunder som lämnar 
klagomål på internet söker upprättelse från en tredje part på internet. I den teoretiska 
referensramen framkommer det också att Lopez & Sicilia (2014) menar att kanaler som 
människor uttrycker sina åsikter på är sociala medier såsom exempelvis bloggar. Detta är 
något som Grotteblad menar är ett användbart medium för Miss Clara. Bloggar har en stor 
inverkan och är också en plats där information sprids fort.  
  
Under studiens gång har det framkommit från både den teoretiska referensramen samt empirin 
att Facebook och Tripadvisor är två viktiga kanaler när det kommer till klagomålshantering. I 
och med detta har valet gjorts att se närmare på dessa.  
 
6.1.1 Facebook -  en aktuell  kanal el ler en birol l? 
Gamboa & Goncalves (2014) i den teoretiska referensramen samt respondenterna i studien 
menar att Facebook är en viktig plattform, dock kunde det under observationen iakttas att 
samtliga hotell har en varierande svarsfrekvens på Facebook. Vid observationen upptäcktes 
även att många av respondenterna väljer att sporadiskt uppmärksamma inkommande 
omdömen och recensioner där svarsfrekvensen går i perioder där vissa inlägg besvaras med 
allt från en kommentar, en “gilla”-markering, en “hjärt”-markering till att inte besvaras alls. 
Grotteblad menar under intervjun att kommentarer på Facebook inte besvaras trots att det 
observerades att många inlägg faktiskt uppmärksammades med exempelvis en “gilla”-
markering.  
  
Barberis berättar att det på Hotel J är två medarbetare som aktivt arbetar med Facebook men 
poängterar också att alla inlägg inte besvaras. Även Grotteblad berättar att de inte väljer att 
besvara omdömen på Facebook, trots att de egentligen borde göra det. Doherty menar att de 
väljer att inte besvara några omdömen via sociala nätverk, men trots detta besvaras vissa 
kommentarer på Facebook. Arce samt Sahamies och Wahlberg väljer istället att besvara 
samtliga omdömen som inkommer. Detta pekar på att Facebook inte arbetas med lika frekvent 
som Gamboa & Goncalves (2014) i den teoretiska referensramen faktiskt påstår. Detta styrks 
av Grotteblad som menar att Facebook mer och mer har kommit att ta en biroll och att 
Facebook inte har samma inverkan som den hade förr. Däremot menar Gamboa & Goncalves 
(2014) att Facebook används för att skapa kundtillfredsställelse vilket är något som bekräftas 
av Barberis och Doherty. Barberis förklarade att de med hjälp av Facebook vill kommunicera 
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ut en känsla om hotellet och Doherty berättar att de via Facebook visar vad som händer på 
hotellet.  
  
Einwiller & Steilen (2014) belyser att sociala medier är en plattform för kunder att uttrycka 
sitt missnöje på vilket respondenterna instämmer i men menar att klagomål via dessa 
plattformar kan ge en stor spridning. Hornik et al. (2015) menar att människor efter att ha 
tagit del av negativ information pratar om det vilket kan leda till alla tänkbara konsekvenser. 
En majoritet av respondenterna har tagit upp incidenten med Grand Hotel där spridningen 
blev enorm. Barberis menar att en sådan virtuell spridning är svår för hotellen att hantera. 
Detta är något som även Sahamies känner igen från sin tidigare arbetsplats, där hotellet fick ta 
emot negativa omdömen trots att recensenterna inte besökt hotellet. Detta styrker det som 
Hornik et al. (2015) tar upp vad gäller att människors negativa erfarenheter kan leda till en 
stor spridning.  
  
I den teoretiska referensramen framkommer en del strategier som kan användas när klagomål 
besvaras. Miller et al. (2000) nämner empati som en viktig del vid klagomålshantering vilket 
är något som styrks av både respondenterna. Det är också något som kunde iakttas vid 
observationen av Facebook då respondenterna använder sig av empati vid besvarande av 
klagomål. Exempelvis används detta genom att de skriver att de förstår att personen upplevt 
ett missnöje eller tackar för kommentaren.  
  
6.1.2 Tripadvisor -  den största resehemsidan? 
Flertalet av respondenterna instämmer i det som Vasquez (2011) tar upp om att Tripadvisor är 
en av världens mest populära resehemsidor men trots detta varierar svarsfrekvensen på 
Tripadvisor vilket framkom under observationen. Doherty är den enda av respondenterna som 
inte håller med Vasquez (2011) då han menar att Tripadvisor inte är så väsentlig idag då andra 
hemsidor håller på att hinna ikapp med omdömesfunktioner på flertalet hemsidor.  
  
Schuckert et al. (2015) menar att internetrecensioner har kommit att bli allt viktigare för 
företag och anställda vilket är något som fyra av respondenterna håller med om. Sahamies tror 
att Tripadvisors omdömen har en enorm effekt på gästernas val av hotell då det kan påverka 
människors val att besöka hotellet eller inte vilket även Grotteblad belyser. Detta tyder på att 
internetrecensioner har blivit allt viktigare. Dock framkom det under intervjun med Doherty 
och under observationen av Hotel Rival att de inte besvarar några omdömen på Tripadvisor 
över huvud taget vilket inte står i linje med det Schuckert et al. (2015) lyfter fram. 
  
Schuckert et al. (2015) menar även att insamlingen av feedback på hemsidor har kommit att 
bli viktigare vilket styrks av respondenterna i studien då de flesta berättar att Tripadvisor gås 
igenom dagligen. Vad gäller besvarandet av omdömen skiljer sig dock taktikerna åt. 
Grotteblad berättar att de knappt svarar på de positiva omdömena längre, utan väljer att enbart 
besvara de negativa medan Sahamies och Wahlberg menar att de besvarar alla omdömen. 
Även Barberis menar att de försöker besvara alla omdömen som inkommer. Doherty skiljer 
sig något från resterande respondenter då Hotel Rival väljer att inte besvara några omdömen 
alls på Tripadvisor. Enligt Grotteblad besvaras enbart de negativa omdömena. Arce menar att 
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de besvarar samtliga omdömen som inkommer på Tripadvisor. Observationen bekräftade vad 
respondenterna diskuterade angående användning av Tripadvisor under intervjuerna. Dock 
iakttogs det att Grotteblad även besvarar positiva kommentarer vilket inte helt stämmer 
överens med den information som togs del av under intervjun.  
  
Kelley et al. (1993) och Miller et al. (2000) nämner be om ursäkt (Apology) som en 
välfungerande strategi vid hantering av klagomål. Dock menar respondenterna att de endast 
ber om ursäkt i viss mån. Under observationen kunde det iakttas att enbart Grotteblad bad om 
ursäkt i sitt besvarande av en kommentar. Vid observationen kunde det iakttas att flertalet av 
respondenterna tackar för omdömet vilket överensstämmer med den strategi som Miller et al. 
(2000) kallar för Psykologiska aktiviteter vilket innebär att man visar oro för kundens behov 
genom att visa empati.  
  
6.2 Strategier att ha i  åtanke vid klagomålshantering 
En insikt som framkom under studiens gång var att det är vanligt att hotellen arbetar med 
Service Recovery Strategies vilket innebär att vända en missnöjd kund till att bli nöjd. 
Wahlberg poängterar att det är viktigt att vända en gäst i ett så tidigt skede som möjligt för 
annars finns risken att gästen får en negativ inställning och sprider negativa rykten om 
hotellet. Även Arce gör gällande att det är viktigt att vända kunden genom att känna till dess 
behov vilket överensstämmer med vad Gye-Soo (2007) belyser i sin teori nämligen att Service 
Recovery Strategies används för att vända arga eller frustrerade kunder till lojala kunder. 
  
I den teoretiska referensramen tas sju strategier upp av Kelley et al. (1993) som är användbara 
vid service recovery. De strategier som har berörts av respondenterna i studien är Discount, 
Manager/Employee Intervention, Correction Plus samt Apology. Både Kelley et al (1993) 
samt Miller et al. (2000) belyser be om ursäkt (Apology) som en viktig strategi inom 
klagomålshantering. Detta var dock något som många av respondenterna menade endast 
skulle göras i viss mån. Sahamies menar att det gäller att inte lägga sig platt utan man måste 
ha en viss stolthet i det man gör. Doherty och Barberis menar att de ska agera utefter vilken 
typ av klagomål det är. Observationen visade dock att Arce på Clarion Hotel Arlanda Airport 
väljer att be om ursäkt i sitt svar på ett negativt omdöme. På så vis belyser respondenterna inte 
samma vikt i att be om ursäkt som den teoretiska referensramen med både Kelley et al. (1993) 
och Miller et al. (2000) gör.  
  
En annan strategi som Kelley et al. (1993) samt Miller et al. (2000) nämner är kompensation 
(Correction Plus) vilket respondenterna menar är viktigt i viss mån. Wahlberg poängterar att 
det är viktigt att inte gå ut offentligt med att de kompenserar en missnöjd gäst. Wahlberg 
menar att man istället ska be om ursäkt och ge möjligheten att ta klagomålet vidare genom att 
be gästen kontakta hotellet och på så vis få kommunikationen att ske privat. Barberis förklarar 
att de kompenserar vid behov vilket överensstämmer med vad Kelley et al. (1993) menar.  
  
Kelley et al. (1993) tar även upp Discount vilket även Sahamies belyser genom att en gäst 
som har blivit missnöjd vid nästa besök kan erbjudas rabatt på ett rum, exempelvis gratis 
uppgradering till ett bättre rum. Man kan också välja att erbjuda kunden ett bättre pris på nästa 
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vistelse. Grotteblad menar att om det är någon större incident som har inträffat där kunden har 
blivit missnöjd kopplas VD:n eller hotellchefen in och tar över kontakten och bjuder in gästen 
på ett ytterligare besök så att Miss Clara får chansen att åtgärda problemet. Detta 
överensstämmer med det som Kelley et al. (1993) valt att kalla Manager/Employee 
Intervention. 
  
Miller et al. (2000) tar förutom kompensation och be om ursäkt upp empati som en viktig 
aspekt vid klagomålshantering. Barberis menar här att det är avgörande att lyssna på gästens 
synpunkter och uppmärksamma gästen. Doherty och Barberis gör gällande att det är viktigt att 
vara förstående. 
  
Andra viktiga strategier som respondenterna tar upp vid klagomålshantering är att svara 
snabbt, vilket både Grotteblad och Arce poängterar. Vidare menar Doherty att man ska ge 
genomtänkta svar. Grotteblad poängterar också att man ska vara flexibel när ett problem 
uppstår samt att svara gästen med en neutral öppning i det offentliga rummet och bjuda in 
dem till vidare diskussion i det privata. Det gäller också enligt Grotteblad att svara formellt på 
internet då svaren kan läsas av en stor mängd andra människor. Samtliga respondenter 
påpekar att hotellet vid ett större klagomål bjuder in gästen för vidare kontakt via mail eller 
telefon och strävar efter att få en direkt dialog. Även Arce menar att återkoppling är en viktig 
faktor.  
  
6.3 Word of Mouth -  en posit iv effekt av god klagomålshantering?  
Under studien framkom det att en god användning av tidigare nämnda strategier ger en positiv 
spridning av WOM och e-WOM. O’Connor (2010) menar att WOM är viktigare än den 
marknadsföring som marknadsförare sprider. Vilket Arce menar stämmer då hon påpekar att 
hotellen med enkla medel kan påverka människor så att de sprider positiv WOM både mellan 
varandra men även på internet. Detta gynnar företaget i ett marknadsföringssyfte då 
informationen får en stor och snabb spridning vilket gör att fler människor ser informationen 
vilket även Milovic (2012) belyser. Sahamies menar att denna spridning gynnar hotellet då 
det kan leda till nya kunder. Dock så ger WOM och e-WOM fler positiva effekter än enbart i 
marknadsföringssyfte vilket Grotteblad tar upp vad gäller att e-WOM även ger en ärlig bild av 
hotellet. Dock så ger inte god klagomålshantering endast positiv WOM och e-WOM. Barberis 
och Doherty menar att det beror på gästens förväntningar kontra den upplevelse som gästen 
får. Om hotellen inte lever upp till förväntningarna finns risken att negativ WOM sprids, 
vilket överensstämmer med det Faed et al. (2015) gör gällande att 91% av missnöjda kunder 
inte återkommer.  
  
Kim et al (2001) belyser en koppling mellan relationer och en positiv spridning av WOM 
vilket överensstämmer med det Grotteblad menar med att hotellen måste hitta en lösning med 
gästen för att den istället ska sprida positiv WOM eller e-WOM. Doherty belyser även han 
detta då han menar att nöjda gäster rekommenderar hotellet. 
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I den teoretiska referensramen belyser Cheung & Thadani (2012) & O’Connor (2010) att e-
WOM på senare tid har vuxit sig starkare och har en större räckvidd. Detta är något som 
respondenterna håller med om, dock menar respondenterna att WOM fortfarande har en större 
påverkan. Cheung & Thadani (2012) menar vidare att WOM är trovärdigare och mer 
övertygande än andra medier. Doherty anser att om hotellet rekommenderas av vänner eller 
familj väger det tyngre än om han skulle läsa det online. Detta är något som även Arce 
poängterar, men tillägger att det också är vanligt att människor går in och tittar på omdömen 
på hemsidor. Sahamies menar att med traditionell WOM pratar man med cirka 25 människor 
och genom e-WOM berättar du via sociala nätverk för flera hundra vänner. Lopez & Sicilia 
(2014) menar att spridningen görs av potentiella, faktiska eller tidigare kunder och 
informationen når ett stort antal människor på internet och enligt Sahamies har det digitala 
kommunikationssättet växt enormt. Samtliga av respondenterna märker av ett växande av e-
WOM och att fenomenet spelar en allt större roll i sättet att kommunicera vilket även Cheung 
& Thadani (2012) belyser.  
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7. Slutsatser 
 
Nedan presenteras de slutsatser som studien har kommit fram till. 
___________________________________________________________________________ 
  
Studien har utgått från följande forskningsfrågor: “Vilka strategier används vid 
klagomålshantering i sociala nätverk?” och “På vilket sätt påverkas Word of Mouth av 
klagomålshanteringen?”. Nedanstående slutsatser kan dras utifrån studien. 
  
Studien visade att allt mer kommunikation sker via det digitala, men att den personliga 
kontakten fortfarande är viktigare vilket innebär att hotellen hellre väljer att ta en personlig 
kontakt med en missnöjd kund istället för att föra en dialog via internet. Det har också 
framkommit i föreliggande studie att traditionell WOM fortfarande har en större påverkan än 
e-WOM trots att e-WOM når en större publik.    
  
En slutsats som kan dras från studien är att hotell arbetar med både psykologiska och 
materiella aktiviteter vid klagomålsarbetet. En annan intressant upptäckt är att 
respondenternas sätt att arbeta på sociala nätverk skiljer sig åt. Studien utgick ifrån att allt mer 
klagomål inkommer via sociala nätverk och att strategier som används vid klagomålsarbete är 
Service Recovery Strategies. I studien framkom det att fyra av Service Recovery Strategies 
som tagits upp i den teoretiska referensramen är extra viktiga att använda sig av för hotell. 
Dessa är Discount, Manager/Employee Intervention, Correction Plus och Apology. Dock 
framkom det under studien att även andra strategier är viktiga i arbetet med klagomål 
specifikt på internet då klagomålen kan få en helt annan spridning. Utifrån studien har en egen 
illustration av Digital Service Recovery Strategies satts ihop för att kunna användas av hotell 
vid större klagomål. Dessa presenteras utan någon speciell ordning.  
 

• Svara snabbt 
• Var förstående 
• Be om ursäkt i viss mån 
• Tydligt och välformulerat språk (håll det enkelt och använd genomtänkta ord)  
• Överväga vad man säger (då allt kan ses av tredje part) 
• Från det offentliga till det privata med en direkt dialog (via ex mail, telefon) 
• Kompensation 

  
Om dessa strategier tas i beaktande vid digital klagomålshantering kommer arbetet mot en 
nöjd gäst att underlättas. En generell slutsats som kan dras i studien är att de formulerade 
strategierna är viktiga att arbeta med för att öka kundnöjdheten och att lyckas vända gästen 
innan den sprider negativ WOM eller e-WOM.  
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8. Avslutande diskussion  
 
I följande del kommer tankar och funderingar som har uppstått under studiens gång att 
redovisas. Vidare kommer även förslag till vidare forskning att presenteras.   
___________________________________________________________________________ 
  
8.1 Avslutande kommentarer 
Studien har belyst och kommit fram till ett antal viktiga Digital Service Recovery Strategies 
som hotell använder i sitt arbete med klagomål för att lyckas vända en missnöjd kund till att 
bli nöjd. På så vis har de ursprungliga forskningsfrågorna samt syftet lyckats besvaras.  
  
Studien hade som utgångspunkt att det finns en koppling mellan god klagomålshantering och 
nöjda kunder. Något som har framkommit i studien är att hotellens strategier vid 
klagomålshantering skiljer sig åt markant. Exempelvis väljer Doherty på Hotel Rival att inte 
besvara klagomål som inkommer på internet alls, medan företrädare för Clarion Hotel 
Arlanda Airport och Görvälns slott menar att de besvarar samtliga omdömen. Dock leder båda 
strategierna till att lyckas erhålla nöjda kunder vilket i sin tur leder till höga betyg. På så vis 
borde det vara så att fler faktorer spelar roll i arbetet mot nöjda kunder. I efterhand har det 
också framkommit att hotellen inte fått så många negativa klagomål. Kanske beror de höga 
betygen istället på att hotellen helt enkelt har en bra produkt eller serviceinriktad personal? 
  
En insikt under arbetets gång var att WOM fortfarande har en mer betydande roll än e-WOM 
som faktiskt når en större massa. Detta var något som vi förvånades över då det digitala har 
kommit att spela en så pass stor roll i vårt samhälle. I den teoretiska referensramen 
framkommer det att digitaliseringen har tagit fram allt fler kommunikationskanaler och forum 
där information kan spridas otroligt snabbt och påverka människor på olika sätt. 
Uppfattningen vid studiens början var att detta skulle anses väga tyngre då informationen når 
en större massa än om det skulle pratas om i en vardaglig dialog mellan bekanta. Att e-WOM 
inte har uppnått samma effekt som WOM kan bero på att man som recensent enbart är en i 
mängden och åsikterna på så vis inte blir lika trovärdiga.  
  
8.2 Förslag t i l l  v idare forskning 
Till vidare studier vore det av intresse att studera hotell med lägre klassificering men med 
goda kundbetyg, såsom Motel L som ligger på nionde plats på topplistan i Stockholms län och 
är trestjärnigt. Vad beror deras höga placering på? Kan det vara så att de arbetar kontinuerligt 
med klagomålshantering och kundvård för att erhålla nöjda kunder? Hotell med denna 
klassificering borde inte ha samma förutsättningar att luta sig tillbaka på sin goda produkt och 
klassificering.  
  
Ett annat förslag på vidare forskning är att genomföra en deltagande observation genom att 
publicera klagomål på hotellens sidor på internet för att konkret se hur och om de väljer att 
bemöta omdömet. På så vis blir förutsättningarna mer jämförbara och likaså resultatet av 
observationen.  
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Bilagor 
  
1. Intervjuguide 
  
Inledande frågor  
Är det okej att vi spelar in intervjun? 
Vill du vara anonym?  
Vad har du för position i företaget och vad är dina arbetsuppgifter? 
Är det bara du eller är ni flera som arbetar med klagomålshantering på internet? 
Hur länge har du arbetat på företaget?  
Hur länge har du arbetat inom hotellbranschen? 
Vad har ni för image på företaget? Hur vill ni uppfattas av människor?  
  
Digital kommunikation 
Märker ni av att människor allt mer vill få fram sin åsikt i det offentliga? I så fall på vilket 
sätt? 
På vilket sätt förändrar digitaliseringen ert arbete med klagomålshantering? 
Hur upplever ni som producent att allt mer kommunikation sker via det digitala?  
Vilka fördelar/nackdelar kan du se med den växande digitaliseringen? 
Hur skiljer sig arbetet med en missnöjd kund på internet och någon som klagar direkt till 
hotellet? 
  
Sociala Nätverk 
Vilka skulle du säga är era största sociala nätverk för kundklagomål? 
Vad är viktigt att tänka på vid arbete med klagomålshantering i sociala nätverk? 
Svarar ni aktivt på klagomål som inkommer via sociala medier? 
Hur ser du på sociala mediers roll i ert kundklagomålsarbete? 
Hur hanterar ni den stora spridning som klagomål idag kan få via internet?  
  
Facebook 
Vilken roll anser ni att Facebook spelar idag vad gäller att kunna visa sitt missnöje som kund? 
Är det en bra plattform? 
Vilken effekt tror ni att klagomål på Facebook har på potentiella besökare/gäster på ert hotell? 
Hur använder ni er av Facebook? Är ni aktiva?  
Hur går ni tillväga när ni besvarar ett klagomål på Facebook? Har ni någon taktik?  
Använder ni er av Tripadvisors förslag vid kundklagomål på Facebook? 
(omedvetet/medvetet) 
Använder ni er av någon annan strategi?  
Hur ofta besvarar ni klagomål på Facebook? Ofta/sällan? Varför gör ni det valet? 
  
Tripadvisor 



	

Vilken roll anser ni att Tripadvisor spelar idag vad gäller att kunna visa sitt missnöje som 
kund? Är det en bra plattform? 
Vilken effekt tror ni att klagomål på Tripadvisor ger för potentiella besökare/gäster på ert 
hotell? 
Vilka typer av klagomål är viktigast att bemöta på Tripadvisor, bra eller dåliga? 
På vilket sätt skiljer sig arbetet åt beroende på om klagomålet är positivt eller negativt?  
Hur ofta besvarar ni klagomål på Tripadvisor? Ofta/sällan? Varför gör ni det valet? 
Använder ni er av någon speciell strategi när ni besvarar kundklagomål?  
  
WOM & e-WOM 
Har ni märkt att ryktesspridningen har gått från en direkt dialog mellan människor till att ske 
digitalt på internet? 
Hur ser ni på utvecklingen att detta numer sker via internet? Att man kan dela med sig av sina 
åsikter och tankar med några få klick? 

• Kan detta ses som ett hot för företaget? 
Hur anser du att ert företag påverkas av att människor sprider rykten om ert företag till 
bekanta? 
På vilket sätt har arbetet förändrats sen den digitala utvecklingen? 
Studier har visat på att 91 % av missnöjda kunder inte återkommer samt att en missnöjd kund 
kommer sprida negativa rykten till ungefär 8-16 personer. Hur hanterar ni detta? 
  
CRM 
Tycker ni att det är viktigt att skapa en relation mellan kunden och företaget? 
Tycker ni det är viktigt att försöka behålla befintliga kunder?  

• Är det viktigt att vårda kundrelationen för att skapa nöjda kunder? 
Har du hört talas om CRM tidigare och är det isf något som ni arbetar med? 
Känner du till e-CRM fenomen?  
På vilket sätt skiljer sig arbetet inom traditionell CRM till eCRM? 
Tror ni att det kan ha någon negativ effekt? Tex att man “särbehandlar” vissa kunder medan 
andra inte får samma behandling? 
  
Avslutande frågor 
Är det okej om vi hör av oss för några eventuella frågor som kan tillkomma?  
  
  
  



	

2. Utförl ig beskrivning av respondenterna och hotel len 
Barberis på Hotel Js bakgrund finns inom restaurangbranschen men han har arbetat inom 
Nobis-koncernen, som Hotel J ingår i, sedan 1995.  Barberis berättar att fram till 2011 var 
Hotel J ett litet hotell med endast 45 rum, men efter ombyggnationen 2011 utökades hotellet 
till 158 rum. Hotellet vill skapa en genuin känsla med konceptet att ha en avslappnad och 
professionell service. 
  
Grotteblad på Miss Clara menar att i och med att hotellet är litet så hjälps kollegorna åt även 
utanför sitt eget arbetsområde. Grotteblad förklarar vidare att det är flera anställda som 
ansvarar för olika delar, men att det i slutändan är Grotteblad själv som samlar in all 
information och presenterar materialet för ledningsgruppen. Miss Clara vänder sig till en 
berest resenär som har tidigare erfarenhet. Grotteblad förklarar att hotellet är fyrstjärnigt, men 
prismässigt så ligger Miss Clara på samma nivå som ett femstjärnigt hotell på så vis är det de 
gäster som söker något extra som väljer att bo på hotellet. Hotellet fokuserar på två delar: 
design och internationell service, detta menar Grotteblad beror på att servicen i Sverige 
generellt sett är alldeles för låg och Miss Clara försöker närma sig en mer internationell och 
hög servicegrad.  
  
Doherty på Hotel Rival berättar att hotellet ägs av Benny Andersson och är därför ofta nära 
förknippat med honom. Hotellet vill visa upp en image att det ska vara bekvämt, det ska vara 
schysst, vara bra teknik och samtidigt en omtänksam atmosfär. Doherty berättar att arbetet 
med Guest Relations är utspritt och att det är fler som är involverade i arbetet.  
  
Wahlberg och Sahamies på Görvälns slott förklarar att det i första hand är receptionen som 
hanterar klagomålen, men om det är något större så skickar man det vidare till hotellchefen. 
Sahamies menar att hotellets image bygger på att vara Sveriges bästa hideaway dit människor 
ska komma för att njuta och uppleva “en fantastisk produkt i en fantastisk miljö med en 
fantastisk matupplevelse”. Wahlberg poängterar att det hela handlar om att bli inspirerad och 
omhändertagen för att sedan komma hem med ny energi.  
  
Arce på Clarion Hotel Arlanda Airport har tidigare arbetat i receptionen på hotellet men 
vikarierar just nu som Guest relations manager. Arce berättar att Clarion Arlandas image går 
lite hand i hand med deras vision som är att öka livskvaliteten för sina medarbetare och gäster. 
Vidare berättar Arce att det är det som de vill stå för som företag och att dem gör detta genom 
olika evenemang via sociala medier. De vill uppfattas som att de bryr sig om sina 
medmänniskor oavsett om de är ett hotell eller inte så är det livskvalitet för deras gäster som 
är det viktigaste förklarar Arce.  
  
  
  



	

3. Respondentl ista 

  
*Nummer 9 är ett trestjärnigt hotell och faller därmed bort ur studien.   

Samtliga respondenter kontaktades den 21 mars 2017. 
  



	

4. Utförl ig observation av Facebooksidor  
  
Hotel Js användning av Facebook 
Besvaras kommentarer på Facebook? I så fall, hur ofta? 
Hotel J har under den period som observerades endast fått positiva kommentarer. Många av 
kommentarerna uppmärksammas genom en ”gilla”-markering men vissa uppmärksammas 
inte alls.  
  
Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 
I och med att inga negativa kommentarer getts under tiden som observerades så är det endast 
positiva som besvaras.  
  
På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 
Kommentarer besvaras inte utan uppmärksammas genom en ”gilla”-markering. 
Svarsfrekvensen varierar, i vissa perioder “gillas” ingenting alls. 
  
Miss Claras användning av Facebook 
Besvaras kommentarer på Facebook? I så fall, hur ofta? 
Besvarandet av kommentarer varierar kraftigt och går i perioder. Vissa gånger 
uppmärksammas omdömen inte över huvud taget, andra gånger “gillas” omdömen och vissa 
gånger svarar Miss Clara med text. Under en tvåmånaders period (9 februari - 9 april 2017) 
besvaras eller “gillas” inte en enda kommentar.  
  
Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 
Vilka omdömen som besvaras varierar kraftigt. En gäst har recenserat hotellet med en femma 
utan kommentar och där väljer Miss Clara att svara med en kommentar; “Vad roligt att se att 
du varit nöjd med din upplevelse hos oss! Vi ser fram emot att se dig här snart igen!”. De 
negativa omdömena besvaras inte alltid. Den 23 januari inkommer ett negativt omdöme med 
en utförlig kommentar och en tvåa i betyg. Denna recension uppmärksammas inte alls.  
  
På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 
Miss Clara fokuserar på att visa att de är förstående samt bjuder in gästen igen för ett 
återbesök. Dock ber Miss Clara inte om ursäkt. En gäst klagar på högljutt område och Miss 
Clara svarar: “We appreciate your comment and we make of course our best to help in 
situations like this to accommodate, in for example, our rooms facing the back of the building. 
We wish to welcome you back here again!”. Något som är genomgående i Miss Claras svar är 
att de vill få kunden att återvända till hotellet så att de ska få en andra chans.  
  
Hotel Rivals användning av Facebook 
Besvaras kommentarer på Facebook? I så fall, hur ofta? 
De flesta kommentarer besvaras inte i ord utan uppmärksammas med en ”gilla”-markering. 
  
Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 



	

De positiva omdömena uppmärksammas med en ”gilla”-markering eller ”hjärt”-markering 
beroende på om betyget är 5 eller 4. De större negativa kommentarerna besvaras med en 
kommentar med ord.   
  
På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 
Gästen bes att kontakta respektive ansvarig för den avdelning som klagomålet riktas mot.  
Vid en negativ kommentar skrivs att respektive ansvarig för den avdelningen ska kontaktas 
via mejl ett exempel på ett sådant klagomål är ett från november 2016: “Fick efter 45 min 
lämna restaurangen utan att ha fått mat för att hinna till föreställningen.” svarar: “Hej 
Annica, Tack för din feedback. Tråkigt att höra att du är missnöjd med din upplevelse hos 
oss! Hör gärna av dig via mail till vår Food & Beverage Manager Tobias på: 
tobias.wikberg@rival.se. Ha en fin dag.” 
  
Görvälns slotts användning av Facebook 
Besvaras kommentarer på Facebook? I så fall, hur ofta? 
Svarsgraden varierar kraftigt. Vissa omdömen besvaras långt efter att de har publicerats, upp 
mot en månad efter publiceringsdatum.  
  
Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 
Den 6 juli 2016 inkommer ett negativt omdöme med en trea i betyg som inte besvaras. 
Överlag är det få av de negativa omdömena som besvaras. Ytterligare ett exempel är ett 
omdöme från den 5 december 2016: “Julmarknad ? Ingen som helst julstämning. Inga 
tomtar, tända julgranar eller julsånger. Bara komers” som inte besvaras alls. Görvälns slott 
ger överlag ingen respons på positiva betyg. De besvarar vissa positiva kommentarer, men 
inte alla. Med andra ord varierar svaren av de positiva omdömena. Vissa gånger “gillas” eller 
“hjärtmarkeras” inläggen, andra gånger kommenteras inläggen och ibland uppmärksammas 
inte kommentarer och omdömen över huvud taget.  
  
På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 
Av de negativa omdömena som har inkommit under det senaste året har inga av dem 
besvarats. På så vis är det svårt att ge en rättvis återgivelse av hur Görvälns slott väljer att 
besvara negativa omdömen.  
  
Clarion Hotel Arlanda Airports användning av Facebook 
Besvaras kommentarer på Facebook? I så fall, hur ofta? 
Besvarandet på Facebook varierar. I vissa perioder kommenteras inlägg medans andra inte 
uppmärksammas alls. 
  
Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 
Det är både positiva och negativa kommentarer som besvaras med ett inlägg från Clarion 
Arlandas sida. 
  
På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 



	

Ett negativt omdöme besvara med att de förstår gästens missnöje samt att de hoppas att 
personen i fråga ska komma tillbaka. Ett annat inlägg har kommenterats med att de ska fixa 
något vid nästa besök. Personen från hotellet som svarar på kommentaren lämnar även ut sina 
kontaktuppgifter. Dock ska tilläggas att alla negativa omdömen inte har besvarats.  
  
  



	

5. Utförl ig observation av hotel lens sidor på Tripadvisor 
  
Hotel Js användning av Tripadvisor  
Besvaras kommentarer på Tripadvisor? 
Samtliga kommentarer som inkommit det senaste året på Tripadvisor besvaras.  
Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 
Det är både positiva och negativa kommentarer som besvaras. De senaste månaderna har 
endast positiva omdömen skrivits. 
  
På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 
De negativa omdömena besvaras med att beklaga att de upplevt det på ett visst sätt. Nedan 
följer ett exempel på ett svar.  

 
 
Miss Claras användning av Tripadvisor 
Besvaras kommentarer på Tripadvisor? 
Besvarandet av omdömen går i perioder. Ibland väljer Miss Clara att svara på kommentarer 
och andra gånger svarar de inte alls.  
  
Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 
Det senaste halvåret har enbart positiva omdömen med utmärkt eller mycket bra inkommit om 
Miss Clara. Vid samtliga av dessa är det ingen från personalen som har besvarat 
kommentarerna. Mellan den 14 september 2016 och 12 juli 2016 inkom ytterligare tre 
positiva omdömen av nöjda gäster. Vid dessa kommentarer valde Miss Clara att svara och 
tacka för recensionerna. Efter det återgår Miss Clara till att inte besvara positiva omdömen.  
  
Det är fyra negativa omdömen med betyget “dåligt” som har inkommit under 2016, men 
endast två av de har besvarats. 
  
På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 
I svaret kan man utläsa att Grotteblad tar klagomålet på allvar genom att bjuda in gästen till 
vidare kontakt via mail eller telefon. I svaret ber också Grotteblad om ursäkt för det 
inträffade. Språket är formellt och det märks att svaret är bearbetat och genomtänkt. Nedan 
följer ett exempel på ett svar på ett negativt omdöme: 
  



	

 
  
Hotel Rivals användning av Tripadvisor 
Besvaras kommentarer på Tripadvisor? 
Hotel Rival har inte svarat på en enda kommentar på Tripadvisor. De negativa omdömena 
som det finns få av sträcker sig ända från 2005 så det är med andra ord under en lång tid de 
har valt att inte besvara omdömen.  
  
Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 
I och med att omdömena inte besvaras går det inte att observera detta på Tripadvisor.  
  
På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 
I och med att omdömena inte besvaras går det inte att observera detta på Tripadvisor.  
  
Görvälns slotts användning av Tripadvisor 
Besvaras kommentarer på Tripadvisor? 
Svarsfrekvensen varierar kraftigt. I perioder besvaras kommentarer flitigt men sedan kommer 
långa uppehåll utan svar. Sedan den 11 mars 2017, under Sahamies tid som hotellchef, har 
samtliga omdömen varit positiva och alla dessa har även besvarats av Sahamies själv.  
  
Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 
Positiva kommentarer har på senaste tiden besvarats. Tidigare har dock svaren på de positiva 
omdömena varierat.  
  
De åtta negativa omdömena har inkommit mellan 2013–2017 med en majoritet (4 stycken) 
under 2017. Av samtliga åtta omdömen är det enbart fyra stycken som har blivit besvarade. 
  
På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 



	

I svaret så tackar dåvarande hotelldirektör för feedbacken samt beklagar det inträffade. Hon 
poängterar även att hotellet har varit i direkt kontakt med den missnöjda gästen som har 
skrivit omdömet samt avslutar med en förhoppning om att gästen kommer tillbaka i 
framtiden.   
Nedan följer ett exempel på ett svar på ett negativt omdöme. Observera att detta svar inte 
publicerades under Sahamies tid som hotellchef.  

 
  
Clarion Hotel Arlanda Airports användning av Tripadvisor 
Besvaras kommentarer på Tripadvisor? 
Clarion Hotel Arlanda Airport besvarar omdömen och kommentarer kontinuerligt på 
Tripadvisor.  
  
Vilka omdömen är det som besvaras? De positiva, negativa eller både och? 
Hotellet väljer att besvara samtliga omdömen som inkommer oavsett vilket betyg gästen ger. 
  
På vilket sätt besvaras negativa omdömen och kommentarer? 
Nedan följer ett svar till en missnöjd kund som har recenserat Clarion Hotel Arlanda Airport 
med en etta i betyg den 2 mars 2017. 

 
I svaret tackar Arce för recensionen och beklagar det inträffade. Hon betonar också att hon 
redan har varit i kontakt med gästen och att feedbacken har nått ut till berörda avdelningar. 
Hon avslutar med att bjuda in gästen för ett nytt besök där de får chansen att göra ett bättre 
intryck.   
 


