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Abstract 
 
Purpose: This paper aims to extend the knowledge about factors that motivate people to 
spread eWOM when customer delight is achieved. The study, in particular, aims for a better 
theoretical understanding, in terms of service quality, linked to this motivation. Moreover, this 
paper is written in swedish.  
 
Design/methodology/approach: This paper combines an inductive and deductive approach 
where findings are tested against existing theory. The study was conducted in the form of a 
qualitative content analysis, with a qualitative approach, where search strings were applied on 
European hotel reviews at Tripadvisor.com linked to customer delight. An existing code-
scheme from previous research within the field of customer delight has been used as the basis 
for categorization of the analysed text. However, we had an open mind towards the possibility 
of seeing new categories emerge. These categories have also been quantified in order to get a 
better understanding of the findings. 
 
Findings: The analysis of hotel reviews indicate that it is primarily customer service, in terms 
of surprises, warm/welcoming-, friendly-, helpful-, and attentive staff, that motivates people 
to spread eWOM when customer delight is achieved. However, tangible aspects such as, 
cleanliness, and décor- and size of guest rooms, are also vital aspects to this motivation. In 
terms of service quality dimensions from the theory: SERVQUAL, it is primarily, empathy, 
assurance, responsiveness and tangibles that motivate people to spread eWOM, where 
empathy seems to be of greatest importance. 
 
Originality/value: This papers finding adds knowledge to previous studies concerning 
people's motivation to spread WOM, especially research related to service quality. There is 
limited existing literature on the phenomenon of eWOM in relation to service quality 
dimensions, and the study reduce the gap between traditional WOM and eWOM in terms of 
motivation to spread ditto. The study also confirms previous research regarding factors of 
hotel experiences that helps achieve customer delight, and compare two different definitions 
of customer delight. Moreover, the paper provides management of the hotel industry, 
especially hotels located in Great Britain, with insight regarding which factors that have a 
favourable impact on hotels reputation. 
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Sammanfattning 
 
Syfte: Studien syftar till att öka kunskapen om vilka faktorer som motiverar människor att 
sprida eWOM då kundförtjusning upplevts. Studien syftar, i synnerhet till att få en ökad 
teoretisk förståelse, i termer av servicekvalitet, kopplat till denna motivation.  
 
Design/metod: Studien kombinerar en induktiv och deduktiv ansats där empiri har prövats 
mot befintlig teori. Undersökningen har genomförts i form av en kvalitativ innehållsanalys, 
med en kvalitativ ansats, där söktermer för hotellrecensioner på Tripadvisor.com, kopplat till 
kundförtjusning, har använts. Ett befintligt kod-schema från tidigare forskning inom området 
för kundförtjusning har använts som utgångspunkt för kategorisering av analyserad text. 
Emellertid har vi haft ett öppet sinne för att kunna se eventuella nya kategorier växa fram ur 
datamaterialet. Kategorier har även kvantifierats för att få en bättre förståelse av resultatet. 
 
Resultat: Analysen av hotellrecensioner indikerar att det framförallt är kundservice, i form av 
överraskningar, varm/välkomnande-, vänlig-, hjälpsam och uppmärksam personal som 
motiverar människor att sprida eWOM då man upplever kundförtjusning. Emellertid är 
påtagliga aspekter såsom, renlighet samt inredning- och storlek av gästrum också vitala för 
denna motivation. Gällande servicekvalitetsdimensioner från teorin: SERVQUAL, är det 
framförallt, empathy, assurance, responsiveness och tangibles som motiverar människor att 
sprida eWOM, där empathy tycks vara den viktigaste dimensionen. 
 
Originalitet/värde: Studiens resultat adderar kunskap till tidigare studier som berör 
människors motivation till att sprida WOM, i synnerhet forskning relaterad till servicekvalitet. 
Det finns begränsat med forskning kring fenomenet eWOM i relation till 
servicekvalitetsdimensioner, och studien reducerar gapet mellan traditionell WOM och 
eWOM i termer av motivation till att sprida dito. Studien bekräftar även tidigare forskning 
gällande de faktorer av hotellupplevelser som bidrar till kundförtjusning, och jämför även två 
olika definitioner av kundförtjusning. Vidare, ger studien insikt till management inom 
hotellbranschen, i synnerhet hotell belägna i Storbritannien, kring de faktorer som har en 
positiv inverkan på fördelaktig ryktesspridning. 
 
 
Nyckelord: Kundförtjusning, eWOM, SERVQUAL, motivation, hotell 
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Förord 
 
Vi vill passa på att tacka de marknadsförare från Civilekonomprogrammet HT-10 som har 
bidragit till förbättrad kvalitet av studien genom värdefull feedback. Dessutom vill vi rikta ett 
stort tack till vår handledare, Christer Holmén som har stöttat- och väglett oss genom hela 
forskningsprocessen. 
 
 
 
Johan Westblom & Jens Ellström 
Göteborg, 16:e Maj 2014. 
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1 Inledning 
 
Studiens inledning innehåller en bakgrund som syftar till att väcka intresse för valt 
studieämne. Därefter förs en problemdiskussion som mynnar ut i studiens 
problemformulering, syfte, forskningsfråga. Avslutningsvis följer avsnitt rörande studiens 
avgränsning, disposition och begrepp. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Turistindustrin som är en av världens största industrier, utgjorde enligt World Travel and 
Tourism Council (2014) hela 9,5 % av den globala bruttonationalprodukten år 2013. I takt 
med ökad användning av internet har turistindustrin i synnerhet påverkats till följd av att 
resenärer numera inte bara bokar online, utan söker även efter information online som en del 
av sin köpbeslutsprocess. Gretzel och Yoo (2008) förklarar att närmare 75 % av alla resenärer 
använder kundrecensioner som informationskälla vid planering av en resa, och i likhet med 
detta uttrycker Toh, DeKay och Raven (2011) att åtta av tio använder internet som verktyg för 
att söka efter ett hotellrum, specifikt. Generellt sett visar Toh, DeKay och Ravens studie att de 
flesta både efterforskar och bokar via internet, och att internet till följd av detta dominerar 
både sök- och bokningsstrategier. Värt att nämna är även det faktum att 79 % av alla hushåll i 
Europa år 2013 hade tillgång till internet, enligt COM (2013). Följaktligen har människor 
möjlighet att erhålla en mängd information från exempelvis företags hemsidor och sociala 
medier. Gällande turism kan kunder tillika läsa och skriva kundrecensioner på reserelaterade 
hemsidor, såsom Tripadvisor.com, Booking.com, Expedia.com och Hotels.com för att nämna 
några. 
 
Filieri och McLeay (2014) och Serra Cantallops och Salvi (2014) menar att kundrecensioner 
online ses som eWOM (electronic word of mouth) då konsumenter delger information om 
upplevelser relaterade till en resa. eWOM definieras av Hennig-Thurau och Walsh (2003) 
som olika typer av positiva eller negativa uttalanden om produkter eller företag av potentiella, 
befintliga eller tidigare kunder, som finns tillgängligt för människor och institutioner via 
internet. Fenomenet är nära besläktat med WOM (word of mouth), men att eWOM främst 
skiljer sig genom det faktum att information sprids över internet istället för ansikte mot 
ansikte.  
 
Antalet omdömen på internet, där resebyråer har gjort det möjligt att recensera produkter och 
tjänster, växer kraftigt (Mayzlin, 2006). Jeacle och Carter (2011), som forskat om 
Tripadvisor.com, framhåller att kundrecensionshemsidor generellt sett har en hög grad av 
förtroende, där Tripadvisor.com i synnerhet, nämns som den mest pålitliga inom området för 
turism av konsumenter. I likhet med detta nämner även Gretzel och Yoo (2008) samt Bickart 
och Schindler (2001) att kundrecensioner ofta uppfattas som mer aktuella, pålitliga och 
njutbara i relation till information som skrivs av exempelvis ett reseföretag, vilket förklarar 
dess popularitet. Litvin, Goldsmith och Pan (2008) framhåller dessutom att turistbloggare 
håller på att bli opinionsledare av den elektroniska tidsåldern, vilket innebär att eWOM 
troligtvis kommer få ökad betydelse i framtiden. 
 
Konkurrensen som råder inom turistindustrin är hård, i synnerhet på internet. Enligt Litvin, 
Goldsmith och Pan (2008), bidrar detta till att kundrecensioner på internet kan ge relevanta 
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och viktiga konkurrensfördelar. Enligt Serra Cantallops och Salvi (2014) förekommer det 
mycket forskning inom området för eWOM gällande graden av dess påverkan på 
konsumenters köpbeslut. Även fast Yoon och Uysal (2005) menar att eWOM kanske är den 
vanligaste informationskällan som personer använder sig av vid planering av en resa, ligger 
turistindustrin enligt Litvin, Goldsmith och Pan (2008) efter i utvecklingen av strategier för att 
hantera dessa recensioner i en elektronisk miljö. Briggs, Sutherland och Drummond (2007) 
förklarar av denna anledning att management för hotell måste vara medvetna om att 
internetsidor, där kundrecensioner tillåts, både kan innebära hot och möjligheter för 
affärsverksamheten, där man bör respondera till denna nya generation av utvärdering online. 
Briggs, Sutherland och Drummond framhåller vidare att Tripadvisor.com, som är den största 
globala reseinformationshemsidan på internet, med cirka 4 000 000 kundrecensioner av 200 
000 hotell, är ett bra exempel på utvärdering av en resa online. Även Buhalis och Law (2008) 
framhåller att Tripadvisor.com är en av de största recensionssidorna online inom turism och 
att användningen av denna typ av internetsidor växer i snabb takt. Enligt Filieri och McLeay 
(2014) har exempelvis Tripadvisor.com ökat från 20 till 60 miljoner besökare per månad samt 
från 15 till 20 miljoner registrerade användare, från år 2010 till och med år 2013.  
 
Enligt Dickinger och Mazanec (2008) är hotellbokning online den andra största produkten 
inom turism online i relation till vinst, efter flygresor som är den största. Klein (1998) 
förklarar att kundrecensioner i synnerhet är viktiga för hotell då det är en upplevelseprodukt 
där kvalitet oftast är okänd innan konsumtion. Kundrecensioner bidrar till att sänka kunders 
psykologiska kostnader i form av tvivel och stress då de reducerar upplevd risk vid 
köptillfället (Gretzel, Yoo & Purifoy, 2007; Chen, 2008). Serra Cantallops och Salvi (2014) 
som menar att turistindustrin generellt sett är starkt påverkad av eWOM, framhåller att 
hotellindustrin troligtvis är mest påverkad av detta fenomen. Forskning antyder att 
kundrecensioner i synnerhet har en viktig påverkan på antalet hotellbokningar, som i sin tur 
påverkar försäljningen (Ye, Law & Gu, 2009; Vermuelen & Seegers, 2009). Studier indikerar 
att det finns ett signifikant samband mellan exponering av kundrecensioner online och ett 
hotells prestation och finansiella resultat (Ye, Law & Gu, 2009), där den generella 
möjligheten till att en konsument överväger att boka, ökar (Vermeulen & Seegers, 2009). 
Forskning visar exempelvis att om ett recensionsbetyg ökar med 10 % leder detta till ökad 
försäljning med 4,4 % (Ye, Law & Gu, 2009).  
 
Forskning visar att det finns flera olika motiv till varför människor sprider eWOM. Bland 
annat menar Sánchez-García och Currás-Pérez (2011) att grad av tillfredställelse påverkar 
viljan till att sprida eWOM där Crotts, Mason och Davis (2009) hävdar att kundförtjusning, i 
synnerhet, starkt motiverar en konsument till att sprida eWOM. Vidare förklarar Serra 
Cantallops och Salvi (2014) att forskare på senare tid försöker förstå de faktorer som 
motiverar konsumenter till att sprida eWOM. Detta är intressant då Nielsen (2006) menar att 
90 % inte alls skriver recensioner på internet, 9 % bidrar från gång till annan och att endast 1 
% aktivt skriver recensioner online. Av denna anledning är det intressant för både 
turistindustrin och forskare att öka förståelsen för fenomenet eWOM genom att identifiera 
vilka faktorer som motiverar hotellgäster till att sprida eWOM till följd av kundförtjusning.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang indikerar forskning att människors motivation 
till att sprida eWOM beror på graden av tillfredställelse, i termer av servicekvalitet. Länge har 
ett riktmärke för god servicekvalitet varit kundtillfredsställelse, vilket innebär att möta 
kundens på förhand ställda förväntningar av ett servicemöte. Schneider och Bowen (1999) 
menar att det i framtiden inte kommer vara tillräckligt att tillfredsställa kunder för att behålla 
dem utan att det kommer krävas större insatser från tjänsteproducenter. Idag visar forskning 
på ett skift från kundtillfredsställelse mot kundförtjusning som konkurrensfördel för att kunna 
behålla sina kunder (Torres, Fu & Lehto, 2014). 
 
Då större fokus flyttas från kundnöjdhet till kundförtjusning är det viktigt att redogöra för 
skillnader begreppen emellan. Berman (2005) förklarar att det i viss mån råder en förvirring 
mellan begreppen kundnöjdhet och kundförtjusning bland management och akademiker. 
Enligt Berman innebär kundnöjdhet att överträffa kundens förväntningar medan 
kundförtjusning istället innebär positiva överraskningar som kunden inte kan förutse. Berman 
förklarar att förvirringen bottnar i att organisationer ser begreppen: otillfredsställd, 
tillfredsställd och förtjusning som ett linjärt samband där man likställer extremen: helt 
tillfredsställd, med kundförtjusning. Därför poängterar Berman att det, från ett 
managementperspektiv, är fel att mäta tillfredställelsenivå med likertskalor, för att sedan 
likställa höga betyg med kundförtjusning. Däremot, har Oliver (1993) identifierat en 
signifikant korrelation mellan positiva känslor, i termer av intresse och glädje, och 
tillfredställelsenivå. Mano och Oliver (1993) som också har studerat recensioner av tjänster 
och produkter, har hittat ett starkt direkt samband mellan upphetsning, positiva känslor och 
tillfredställelse. Dock poängterar Oliver (1993) att upphetsningen spelar en nyckelroll, i 
termer av att influera känslor, som sedermera påverkar tillfredställelsegraden. 
 
Som nämnt ovan har kundtillfredsställelse tidigare använts som riktmärke för lyckosam 
hantering av kundrelationer, men att kundförtjusning på senare år blivit den nya standarden 
för att hantera dessa relationer. Forskning visar att när graden av tillfredställelse ökar, ökar 
även graden av lojalitet (Kumar, Olshavsky & King, 2001; Arnold, Reynolds, Ponder & Lueg, 
2005; Berman, 2005; Torres & Kline, 2006). Till följd av lojala kunder kan företag ta ut högre 
priser på varor och tjänster. Patterson (1997) menar att ett företag med lojala kunder kan sätta 
7 % högre priser jämfört med konkurrenter som inte har lojala kunder. I likhet med detta 
förklarar även Cheung och Lee (2012) att vissa konsumenter är villiga att betala 20 % mer för 
tjänster som erhållit ett utmärkt eller femstjärnigt betyg i kontrast till “bara” ett bra 
fyrstjärnigt betyg, på en skala ett till fem. I kontrast till detta visar dock studier att det råder 
delade uppfattningar om huruvida kundlojalitet ökar då konsumenter går från tillståndet 
tillfredsställd till förtjust. Forskning av Dick och Basu (1994) menar att lojalitetskurvan ökar 
signifikant då konsumenter går från tillfredsställd till förtjust medan forskning av Ngobo 
(1999) framhåller att förtjusning inte bidrar till högre kundlojalitet jämfört med 
kundtillfredsställelse. Kim, Mattila och Baloglu (2011) och Nusair, Parsa och Cobanoglu 
(2011) som undersökt människors motiv till att sprida eWOM, har mestadels fokuserat på 
faktorer som: fel och korrigering av fel, servicekvalitet, tillfredställelse samt känsla av 
tillhörighet. Forskning av Arnold et al. (2005), Berman (2005) samt Torres och Kline (2006) 
visar att återköpsintentioner och viljan till att rekommendera produkter och tjänster är större 
för kunder som upplever förtjusning kontra kunder som enbart känner tillfredställelse. 
Exempelvis visar studier av Ockenden (2005) att elkonsumenter i Storbritannien som 
upplever förtjusning är mer villiga att sprida positiv eWOM (61 %) jämfört med de 
konsumenter som enbart är tillfredsställda (45 %). Med anledning av detta bidrar 
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kundförtjusning med större säkerhet till positiv ryktesspridning, snarare än lojala kunder, där 
tidigare forskning går isär. 
 
Vad som bidrar till att människor känner förtjusning över olika upplevelser kan härledas från 
olika dimensioner som förklarar kundförtjusning. Detta innebär att motiv till att skriva 
recensioner online, och följaktligen sprida eWOM, kan skilja sig beroende på vilken typ av 
kundförtjusning som upplevs. Enligt Torres, Fu och Lehto (2014) finns det olika definitioner 
av kundförtjusning. Den första är kopplad till på förhand ställda förväntningar kontra faktisk 
upplevelse, det så kallade: confirmation–disconfirmation paradigm. Patterson (1997) menar 
att kundförtjusning genereras när ens upplevelse går bortom tillfredställelse och involverar 
något njutbart, medan Keinningham et al. (1999) istället menar att kunder har en viss 
toleranszon. Genom att prestera över zonens högsta nivå så leder detta till kundförtjusning. 
Den andra definitionen är kopplat till emotionella komponenter, där Kumar et al. (2001) 
framhåller att kundförtjusning härrör från glädje, spänning och upprymdhet, medan Finn 
(2005) förklarar att kundförtjusning är en känslomässig respons som härrör från positiva 
upplevelser samt ett överraskningsmoment. Den tredje och sista definitionen är kopplat till 
mänskliga behov, som enligt Schneider and Bowen (1999) härrör från säkerhet, rättvisa och 
självkänsla. Ma, Gao, Scott och Ding (2013) tar även upp vikten av intresse för en aktuell 
upplevelse och/eller aktivitet tillsammans med positiva känslor, som en förklaring till 
kundförtjusning.  
 
Med hänsyn till ovan diskussion är det intressant att undersöka hur olika dimensioner som 
förklarar kundförtjusning, i kontrast till varandra, motiverar människor till att sprida eWOM. 
Relevansen för detta styrks även av Chaniotakis och Lymperopoulos (2009) som förklarar att 
det finns begränsad forskning som behandlar servicekvalitet kopplat till motivationen att vilja 
sprida WOM. Det faktum att Henning-Thurau, Gwinner, Walsh och Gremler (2004) 
poängterar att människors motiv till att sprida WOM går att applicera på eWOM gör att denna 
studie väl lämpar sig att analysera människors motivation till att sprida eWOM utifrån ett 
servicekvalitetsperspektiv. De dimensioner av kundförtjusning som är föremål för studiens 
huvudfokus är positiva överraskningar och självkänsla.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Till följd av att kundförtjusning i större utsträckning motiverar spridning av eWOM kontra 
kundnöjdhet är det intressant att öka förståelsen om vad som motiverar människor till att 
sprida eWOM till följd av kundförtjusning. Det faktum att endast 1 % aktivt sprider eWOM 
gör det intressant för både forskare och management inom turistindustrin att få bättre 
förståelse för detta fenomen. I takt med ökad användning av internet och dess påverkan på 
hotellindustrin, är det i synnerhet intressant att tillämpa undersökningen i en hotellkontext då 
turism är en av världens största serviceindustrier. 

 

1.4 Syfte  
 
Studien syftar till att öka kunskapen om vilka faktorer som motiverar människor till att sprida 
eWOM då kundförtjusning upplevs. Studien syftar mer specifikt till att få en ökad teoretisk 
förståelse om servicekvalitet kopplat till motivation att sprida eWOM. 
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1.5 Forskningsfråga  
 
Med hänsyn till problemdiskussionen formuleras studiens forskningsfråga enligt följande: 
 
Vad motiverar människor till att sprida eWOM till följd av upplevd kundförtjusning?  
 

1.6 Disposition 
 
Studien kommer fortsättningsvis att behandla följande kapitel: 
 
Kapitel 2: Metod - här presenteras vald metod och tillvägagångssätt. 
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram och tidigare forskning - kapitlet behandlar relevant teori som 
ligger till grund för vår analys och till viss del vår metod. Dessutom presenteras tidigare 
forskning som är relevant för studiens forskningsfråga.  
 
Kapitel 4: Empiri - här presenteras empiri av analyserade hotellrecensioner.   
 
Kapitel 5: Analys – kapitlet presenterar analyser av empiri med stöd från teoretisk 
referensram och tidigare forskning med hänsyn till forskningsfrågan.   
 
Kapitel 6: Slutsatser - här presenteras de slutsatser som dras från empiri och analys.  
 
Kapitel 7: Reflektioner - här presenteras svagheter med studien och förslag till vidare 
forskning.  
 

1.7 Begreppslista 
 
WOM – ryktesspridning ansikte mot ansikte. 
 
eWOM – ryktesspridning på internet. 
 
Kundnöjdhet – överträffa kundens på förhand förväntningar av en tjänst eller produkt. 
 
Kundförtjusning – kundens reaktion på en tjänst eller produkt som ger oväntat värde eller 
oväntad tillfredställelse. 
 
Pleasantly surprised – positiv överraskning.  
 
Feel special – känna sig speciell. 
 
Principlism – etiska beslut som fokuserar på autonomi, välgörenhet, undvika skada och 
rättvisa.   
 
SERVQUAL – teori som mäter upplevd servicekvalitet. 
 
Tangibles – påtagliga bevis på service. 
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Reliability – servicepersonalens tjänster utförs som utlovat och på ett korrekt sätt. 
 
Assurance – kunnig och vänlig servicepersonal som förmedlar tillit och förtroende. 
 
Empathy – servicepersonalen bryr sig om kunden och ger uppmärksamhet på individnivå.  
 
Responsiveness – servicepersonalens vilja att hjälpa kunder och att göra detta snabbt utan 
fördröjning.    
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2 Metod  
 
Metodavsnittet behandlar studiens ansats, val av metod, datainsamlingsteknik, urval och 
studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis förs en kritisk reflektion kring vald metod.   
 

2.1 Forskningsansats 
 
Med hänsyn till vår forskningsfråga föll det sig naturligt att använda oss av en kvalitativ 
ansats. Då vi ville förstå underliggande motivationsfaktorer till att människor sprider eWOM 
till följd av kundförtjusning i relation till servicekvalitet, snarare än att säkerställa tidigare 
forskning med statistiska metoder. Studien syftar istället till att se likheter/olikheter mellan två 
olika definitioner av kundförtjusning med hjälp av servicekvalitetsdimensioner. Vidare ville 
vi inte gå miste om vad det är som förklarar de kategorier, som dels använts som initialt kod-
schema, men även de kategorier som växt fram genom datainsamlingsprocessen. Då vi endast 
har analyserat recensioner som är kopplade till definitioner som förklarar kundförtjusning, 
men samtidigt inte varit begränsade av ett givet kod-schema, är studien en kombination av en 
induktiv- och deduktiv ansats. Denna kombination av ansatser definieras enligt Alvesson och 
Sköldberg (2008) som abduktion. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att även ifall 
abduktion utgår från empirisk fakta, i likhet med induktion, avvisar ansatsen inte teoretiska 
föreställningar och ligger av den anledningen närmare deduktion. Författarna framhåller 
vidare att abduktion är en alternering mellan empiri och teori som omtolkas av varandra. 
Alterneringen görs dock inte i denna studie då den snarare tillåter nya kategorier att växa fram 
där ingen alternering mellan teori och empiri görs. Av denna anledning kan vi konstatera att 
studien både är av induktiv och deduktiv karaktär, men att den inte uppfyller kraven för 
abduktion. Studien syftar istället till att förstå den empiri som motiverar människor till att 
sprida eWOM till följd av kundförtjusning, relaterat till servicekvalitetsdimensioner, där 
empiri testas mot det teoretiska ramverket SERVQUAL som behandlar servicekvalitet.   
 

2.2 Val av metod 
 
Datainsamlingen har genomförts i form av en kvalitativ innehållsanalys då det var relevant att 
analysera faktisk eWOM snarare än att exempelvis göra intervjuer med- eller låta 
respondenter svara på enkätfrågor. Även om andra kvalitativa metoder hade kunnat ge en 
djupare förståelse, där man exempelvis kunnat ställa följdfrågor, hade den typen av studie inte 
varit möjlig då en förutsättning var att respondenterna de facto spridit eWOM vid något 
tillfälle. Som tidigare nämnt är det endast 1 % som aktivt skriver recensioner online, enligt 
Nielsen (2006), och av denna anledning var det mer relevant att använda en kvalitativ 
innehållsanalys där faktisk eWOM analyserades. Detta tillvägagångssätt styrks av Henning-
Thurau et al. (2004) som i en liknande studie, istället för innehållsanalys, genomförde en 
enkätundersökning. Resultatet av detta metodval blev att Henning-Thurau et al. var tvungna 
att reducera mer än hälften av datamaterialet till följd av att de respondenter som inte skrivit 
recensioner online inte var aktuella för studien. Dessutom kan datamaterialet vara mer 
sanningsenligt om det utgår från faktiskt skrivna recensioner till skillnad från exempelvis 
intervjuer och fokusgrupper. Detta då människor tenderar att bete sig annorlunda i relation till 
hur man säger att man beter sig, som är ett vedertaget fenomen inom 
konsumentbeteendeforskning. Att lyckas genomföra intervjuer eller fokusgrupper med-, eller 
skicka ut enkäter till personer som de facto skrivit recensioner om sin hotellupplevelse, till 
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följd av förtjusning, är sannolikt inte genomförbart om inte annat väldigt komplext. Dels på 
grund av det faktum att endast 1 % aktivt sprider eWOM gör det svårt att hitta lämpliga 
respondenter för datainsamling, och ytterligare problematik i att hitta förtjusta respondenter 
bland denna låga andel spridare av eWOM.  
 
Till skillnad från studiens kvalitativa innehållsanalys förklarar traditionell kvantitativ 
innehållsanalys inte hur olika kategorier skapas, enligt Krippendorff (2004). Bryman och Bell 
(2011) förklarar också att kvantitativ innehållsanalys i större utsträckning styrs av 
förutbestämda kategorier till skillnad från kvalitativ innehållsanalys. Vidare menar Banyai 
och Glove (2012) att identifierade ord och fraser som plockas från meningar och stycken, tas 
ur dess sammanhang i kvantitativa studier. Detta är i synnerhet vanligt när forskare tar hjälp 
av datoriserade program som inte tar någon hänsyn till kontexten, vilket kan leda till 
feltolkningar. Det är emellertid intressant att analysera de kategorier som växt fram, 
kvantitativt, om det är relevant för forskningsfrågan, enligt Mayring (2000). Därför har 
frekvenser registrerats då det ger bättre förståelse med hänsyn till studiens forskningsfråga. 
Vidare har heller inte något datoriserat program använts för att kvantifiera data då vi ville ta 
hänsyn till kontext och sammanhang.  
 

2.3 Datainsamlingsteknik 
 
Vi valde att göra vår datainsamling från Tripavisor.com då det är världens största 
reseinformationshemsida, som kan liknas vid en reseblogg. Pan, McLauren och Crotts (2007) 
lyfter fram användbarheten av att använda resebloggar. Forskarna antyder att bloggar fungerar 
som en källa för kvalitativ data som beskriver gästers omdömen och upplevelser av vistelser. 
Crotts, Mason och Davis (2009) uttrycker även att resebloggar är en rik källa på transkriberad 
kvalitativ data, men att det oftast handlar om relativt omfattande data som skall hanteras. 
Crotts, Mason och Davis (2009) samt Bryman och Bell (2011) menar att datamaterialets 
omfång kan vålla problem för forskare genom ett informellt och individuellt språk som är 
svårt att kategorisera och etikettera. Med hänsyn till studiens replikerbarhet valde vi därför att 
utgå från ett kod-schema (se bilaga.1). Det kod-schema som utgicks ifrån är det resultat som 
Magnini, Crotts och Zehrer (2011) kom fram till från deras innehållsanalys av 
hotellrecensioner på Tripadvisor.com. Enligt Mayring (2000) är kategorier det som är centralt 
i en innehållsanalys. Mayring menar att i en kvalitativ innehållsanalys skapas kategorier 
genom att tolka text utifrån sin forskningsfråga och teoretisk bakgrund, och att dessa 
kategorier är primära som bör kontrolleras och ändras (om nödvändigt) allt eftersom 
analysprocessen fortlöper, innan man kan stipulera en färdig och reliabel kategori. Graneheim 
och Lundman (2004) förklarar att det alltid blir en individuell tolkning av text i en kvalitativ 
innehållsanalys, men att detta görs i mer eller mindre omfattning. Granheim och Lundman 
poängterar vidare att ett kod-schema reducerar abstraktionsnivå för en studie, men där man 
genom ett öppet sinne även kan se nya kategorier och trender i ett datamaterial. Trots 
användningen av ett färdigt kod-schema hade vi därför ett öppet sinne för revidering av dess 
kategorier, men även möjligheten till att se nya kategorier för ett så reliabelt resultat som 
möjligt. Som bekant kvantifierades även kategorierna för att få en bättre förståelse av 
analyserad data då empiri relaterades till olika servicekvalitetsdimensioner i SERVQUAL.   
 

2.3.1 Operationalisering 
 
Då vi ämnade undersöka recensioner av hotellgäster som känt sig förtjusta av sin 
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hotellvistelse användes två söktermer för datainsamling. Dessa söktermer baserades på två 
definitioner av kundförtjusning. De två olika kundförtjusningsdefinitioner som 
operationaliserades var en känslodimension och en behovsdimension. Känslodimensionen, 
som refererar till glädje och överraskning, kopplades till innehåll som antingen syftar till en 
överraskning eller något som inte förväntades, i positiv bemärkelse. Exempelvis använde 
Magnini, Crotts och Zehrer (2011) de operationaliserade termerna: excellent surprise, 
delightful surprise, pleasantly surprised och positive surprise, när de analyserade 
kundförtjusning på Tripadvisor.com. Alla dessa operationaliseringar testades på förhand av 
Magnini, Crotts och Zehrer som därmed styrker validiteten genom att dessa termer 
representerar kundförtjusning. Vidare konstaterar Magnini, Crotts och Zehrer att 
överraskningselementet i synnerhet var vitalt för kundförtjusning. Gällande 
behovsdimensionen, är självkänsla det viktigaste med hänsyn till kundförtjusning, enligt 
Schneider och Bowen (1999). De operationaliserade begreppen för dimensionen, att känna sig 
speciell och/eller viktig, styrks av Torres och Klines (2013) där majoriteten av de behov som 
identifierades var att hotellgästen i fråga känt sig viktig eller speciell. Detta styrker även 
validiteten för behovsdefinitionen av kundförtjusning. Både att känna sig viktig eller speciell 
samt positiva överraskningar var genomförbara sökavgränsningar på Tripadvisor.com, och 
användes därför i studien. De överväganden som gjordes i valet av söktermer baserades på 
antalet recensioner som respektive sökterm genererade, vilket resulterade i att pleasantly 
surprised och feel special valdes istället för de alternativa söktermerna. Alternativen för 
känslodimensionen: excellent surprise, delightful surprise och positive surprise valdes därför 
bort, på samma sätt som feel important valdes bort för behovsdimensionen.  
 

2.3.2 Tillvägagångssätt 
 
Vi har som bekant valt att göra vår undersökning i form av en kvalitativ innehållsanalys där 
recensioner på Tripadvisor.com har undersökts för hotellvistelser. Sökningen av recensioner 
gjordes endast på engelska för att få ett tillräckligt omfattande datamaterial. Då de 
operationaliserade begreppen som använts var engelska söktermer, bidrog även detta till att 
studien undvek feltolkningar då översättningar inte behövde göras till svenska. 
Översättningen blev snarare ett senare moment som gjordes efter att kategorierna blivit 
kompletta. Det skall tilläggas att de söktermer som operationaliserats har uttryckts explicit i 
recensionerna. Med andra ord har det manifesta innehållet använts. Tolkningen har snarare 
handlat om vad som bör kopplas ihop med det manifesta innehållet, där ett empatiskt 
förhållningssätt anammats. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) innebär ett empatiskt 
förhållningssätt att man som betraktare av text eller talande tänker sig in i den observerades 
situation. Alvesson och Sköldberg menar att detta görs med hjälp av sin fantasi för att få en 
bättre förståelse av innebörden av handlingen i fråga. Detta har i synnerhet tillämpats då 
söktermerna endast har nämnts i rubriken och inte i själva recensionen där hela recensioner 
tolkats. 
 
De specifika söktermer och tempus av dito valdes de som mest frekvent förekom på 
Tripadvisor.com, i relation till övriga alternativa tempusformer. Den datamängd som 
genererades till följd av valda söktermer ses också som relevant av praktiska skäl då det var 
tillräckligt mycket data för studiens omfattning. Det innehåll som analyserades var meningen 
före den aktuella söktermen, den aktuella meningen där söktermen identifierades samt 
meningen efter söktermen. Detta gjordes för att göra analysen mer hanterbar då vi insåg 
problematiken med att analysera hela recensioner. Ett exempel på detta var då vi initialt 
ämnade analysera recensioner avgränsade till en mer generell sökterm, nämligen delight, för 
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att studien utifrån de olika definitioner som förklarar kundförtjusning skulle kunna användas i 
analysarbetet av recensionerna. Efter att cirka 30 recensioner analyserats insåg vi 
problematiken och svårigheten med detta då det blev svårt att göra relevanta kopplingar, då 
hela recensioner skulle analyseras till skillnad från att endast analysera meningar kopplade till 
söktermen i fråga. Vidare var det även svårt att hitta en passande sökterm för den kognitiva 
uppskattningsteorin som tar hänsyn till intresse av en aktivitet och/eller upplevelse, och 
exkluderades därför från studien. Att avgöra vad som var av personligt intresse i en kvalitativ 
innehållsanalys var för komplext att analysera då detta sällan uttrycktes explicit i 
recensionerna.  
 
Till en början ämnade vi undersöka turister som skrivit recensioner av sin hotellvistelse i 
Sverige. Till följd av att vi inte fick ett tillräckligt stort datamaterial ämnade vi istället att 
analysera dito i Norden. Detta urval var inte genomförbart på Tripadvisor.com och därför 
flyttades fokus över mot Europa. Vi fann 136 461 stycken recensioner för söktermen: 
pleasantly surprised, fram till 25/3 2014 och 20 420 stycken recensioner för söktermen: feel 
special, fram till den 4/4 2014. Då vi började analysera recensioner för pleasantly surprised, 
och därefter fortsatte med recensioner för feel special, gav detta oss olika startdatum för 
datainsamlingen. Optimalt med hänsyn till replikerbarhet hade varit att analysera recensioner 
inom ett specifikt datumintervall. Då detta inte var möjligt på grund av bristfälliga 
filtreringsfunktioner på Tripadvisor.com, ansåg vi att ovan nämnda tillvägagångssätt var det 
mest lämpliga. Initialt var utgångspunkten att bearbeta 500 recensioner per sökterm. Detta 
ansåg vi vara en lämplig mängd data med hänsyn till vår tidsplan samt vår tro om att kunna se 
teoretisk mättnad ur datamängden. I dessa 500 recensioner inkluderades 
restaurangrecensioner och upplevelserecensioner som sedermera exkluderades från studien. I 
tabell 2.3.2 redovisas en sammanställning av frekvenser för bearbetad data.  
 
Tabell 2.3.2 Sammanställning av frekvenser för bearbetad data. 

 Pleasantly surprised Feel special 

Bearbetade recensioner (st.) 500 370 

Restaurangrecensioner, bortfall (st.) 246 152 

Upplevelserecensioner, bortfall (st.) 41 9 

Platsrecensioner, bortfall (st.) 1 0 

Bearbetade hotellrecensioner (st.) 212 209 

Bortfall av hotellrecensioner (st.) 15 14 

Analyserade hotellrecensioner (st.) 197 195 

Omnämningar som kategoriseras i 
kod-schema (st.) 

590 759 

 
Enligt tabell 2.3.2 bearbetades olika antal hotellrecensioner för respektive sökterm. Detta 
berodde på att för feel special förekom det färre restaurang- och upplevelserecensioner 
jämfört med pleasantly surprised. För studien var inte antalet bearbetade recensioner det 
viktiga, snarare det faktiska antalet recensioner som analyserats. Vi fick en känsla för 
teoretisk mättnad efter drygt 200 analyserade recensioner för båda söktermerna då inga nya 
kategorier kunde identifieras. Gällande de omnämningar i recensionerna som kunde 
kategoriseras skiljde sig antalet mellan feel special (759) och pleasantly surprised (590) trots 
att antalet recensioner som analyserats för respektive sökterm, 195 kontra 197 stycken, var 
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relativt lika storleksmässigt. Detta berodde till stor del på att antalet recensioner där sökfrasen 
inkluderats i själva texten, och inte enbart i rubriken, var fler för pleasantly surprised jämfört 
med feel special, och därför färre kategoriseringar för pleasantly surprised. Tvärtom, blev 
konsekvenserna av att feel special ofta nämndes i rubriken, och inte i löpande text, 
följaktligen att fler kategorier identifierades för feel special än för pleasantly surprised.  
 

2.3.3 Sökvägar för insamling av data på Tripadvisor.com 
 
Vi gick in på hemsidan Tripadvisor.com. Genom att klicka på fliken längst upp i högra hörnet 
valdes den amerikanska versionen av Tripadvisor.com. Detta för att hemsidan skulle ändra 
språk till engelska och inte svenska. I sökfältet uppe till höger skrevs ”Europe” in, och högst 
upp i rullistan uppenbarade sig ”Europe, World” som sedermera valdes. Väl inne på sidan för 
”Europe, World” skrev vi i samma sökfält in de två aktuella söktermerna, nämligen: 
”pleasantly surprised” och ”feel special”. Därefter valdes “reviews” i listan längst till 
vänster. Därefter skapades ett Exceldokument där vi i respektive kolumn registrerade datum, 
nationalitet på skribent, destinationsland för hotellet i fråga, kopierade in hela recensionen i 
Exceldokumentet samt skrev en kortfattad tolkning av recensionen i fråga, med identifierade 
kategoriseringar. Nationalitet registrerades för att eventuellt kunna se mönster och samband 
nationaliteter emellan. Emellertid var majoriteten av recensionerna skrivna av britter på 
samma sätt som hotellen oftast var belägna i Storbritannien, detta gjorde att det blev svårt att 
identifiera samband. Vidare gjordes översättningen från engelska till svenska med hjälp av 
Nationalencyklopedin (ne.se) för en så korrekt översättning som möjligt av kategorierna.  
 
Svårigheter med att använda Tripadvisor.com som datakälla, förutom bristande 
filtreringsfunktioner, var att nya recensioner uppkom under datainsamlingsprocessen. Då 
undersökningen fortlöpte över flera veckor och antalet recensioner på Tripadvisor.com med 
tiden ökade, fanns en potentiell risk att nya recensioner adderats. Vid ett tillfälle kunde 
exempelvis 167 recensioner ha undersökts, där den 168:e recensionen noterades som 
startpunkt vid nästa undersökningstillfälle. När undersökningen återupptogs visade 
Tripadvisor.com istället att den 168:e recensionen nu var den 171:a. Detta till följd av att nya 
recensioner adderats under undersökningsuppehållet. För att detta inte skulle påverka vår 
studie förde vi själva statistik på antalet recensioner som bearbetats och förlitade oss inte på 
Tripadvisor.com. Nya recensioner som lades till på Tripadvisor.com, efter datainsamlingens 
startdatum, exkluderades därför från studien. 
 

2.4 Urval 
 
Vi gjorde ett representativt icke-sannolikhetsurval då urvalet är kopplat till vår 
forskningsfråga, nämligen motivation till att sprida eWOM. Detta är i enlighet med det 
Bryman och Bell (2011) nämner, att ett representativt urval är av strategisk karaktär som är 
relevant för forskningsfrågan. Det faktum att vi ville undersöka personer som de facto spridit 
eWOM till följd av sin hotellupplevelse, föll valet av datakälla på Tripadvisor.com. 
Tripadvisor.com är den största globala reseinformationssidan på internet, enligt Briggs, 
Sutherland och Drummond (2007). Tripadvisor.com lämpar sig även väl som datakälla för 
denna studie då företaget aktivt arbetar med att förebygga bluffrecensioner som exempelvis 
kan ha skrivits av personal från olika hotell (Crotts, Mason & Davis, 2009). Jeacle och Carter 
(2011) förklarar också att Tripadvisor.com i synnerhet nämns som den mest pålitliga 
kundrecensionshemsidan inom turism av konsumenter. Ny och aktuell forskning inom 
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området för eWOM, kundtillfredsställelse och kundförtjusning inom hotellbranschen, 
använder även Tripadvisor.com som datakälla (Magnini, Crotts & Zehrer, 2011; Crotts, 
Mason & Davis, 2009). Tripadvisor.com var även ett naturligt val då dess omfattande 
datamängd var nödvändigt för att kunna använda studiens söktermer, utan att hamna i ett 
scenario där datamängden blev för knapphändig. Vi har även undersökt möjligheten att 
använda söktermerna på både booking.com och hotels.com, detta var dock inte möjligt då 
dessa internetsidor inte tillåter sökningar av kundrecensioner. 
 

2.5 Studiens tillförlitlighet 
 
Bryman och Bell (2011) menar att istället för att mäta reliabilitet och validitet för en kvalitativ 
studie bör forskning istället mäta detta genom tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering. Detta då Bryman och Bell är kritiska till synen av att det förekommer en 
absolut sanning om den sociala världen, utan att det istället kan förekomma flera möjliga 
betraktelser.   
 

2.5.1 Tillförlitlighet 
 
För studien har tillförlitligheten styrkts genom att vi undersökt faktisk eWOM och att vi 
använt söktermer som säkerställer att kundförtjusning faktiskt uppnåtts i de recensioner som 
vi ämnat undersöka. Dessutom användes initialt samma kod-schema för båda söktermerna 
men att diverse underkategorier adderades beroende på vad som var relevant för respektive 
sökterm. Vi tillämpade alltså sensibiliserade kategorier som enligt Bryman och Bell (2011) 
utvecklas under datainsamlingsprocessen för att uppnå så precisa och rättvisa tolkningar som 
möjligt. Det faktum att vi använt relevant forskning i vårt teorikapitel, samt två definitioner 
som förklarar kundförtjusning stärker också studiens tillförlitlighet.  
 

2.5.2 Överförbarhet 
 
Studiens överförbarhet berör hur pass väl innehållet kan appliceras i en annan kontext eller 
vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2011). Gällande överförbarhet till en annan kontext 
kan säkerligen studiens resultat vara överförbart till exempelvis en restaurangkontext då 
eWOM är förhållandevis utbrett även där. Det kan även tänkas vara överförbart till andra 
kontexter där sociala medier och internet påverkar ryktesspridning online för kontexten i 
fråga. Gällande SERVQUAL är det dock troligt att servicekvalitetsdimensioner skiljer sig 
kontexter emellan då Ladhari (2009) förklarar att SERVQUAL bör anpassas efter olika 
kontexter. Det bör även sägas att studien troligtvis är överförbar till kulturer utanför Europa 
som är av västerländsk karaktär, exempelvis Nordamerika. Vidare gällande studiens tidpunkt 
är eWOM fortfarande ett relativt nytt fenomen vilket säkerligen kommer fortsätta att växa. 
Studien kan säkerligen vara aktuell vid en senare tidpunkt för att se eventuella skillnader av 
människors preferenser och hur dessa förändras över tid. Då eWOM som fenomen ses som en 
förlängning av fenomenet WOM, innebär detta att studien går att kontrastera mot forskning 
inom området för WOM.  
 
 



 

13 

2.5.3 Pålitlighet 
 
Vidare beträffande studiens pålitlighet har vi arbetat efter en projektplan där all form av data 
för studien har sparats. Dessutom har vi under undersökningsprocessen antecknat valda 
tillvägagångssätt för att göra studien replikerbar där man kan kontrollera och utvärdera 
processen i efterhand. Då vi använt Tripadvisor.com som datakälla, där information kan 
försvinna eller ändras, ville vi försäkra oss själva om att vi använde och hanterade hemsidan 
på bästa möjliga sätt innan studien inleddes. Detta gjordes genom diverse testkörningar som 
exempelvis gjorde oss uppmärksamma på att inte förlita oss på den sorteringsfunktion som är 
gällande på Tripadvisor.com, då det sker ett konstant inflöde av nya recensioner på hemsidan.   
 

2.5.4 Konfirmering 
 
Under datainsamlingens gång har vi tolkat recensioner tillsammans för att komma fram till så 
korrekta kategoriseringar som möjligt, genom diskussion och reflektion. Detta för att undvika 
allt för subjektiva tolkningar. Detta tillvägagångssätt styrks av Bryman och Bell (2011) där en 
studie konfirmeras genom att forskare försöker agera i god tro och ta avstånd från personliga 
värderingar och åsikter. Det skall dock nämnas att det möjligen har varit till vår fördel att vi 
tidigare har erfarenhet från hotellvistelser, och till följd av detta kunnat leva oss in i de 
aktuella recensenternas situation på ett bättre sätt. Vidare har alla recensioner bearbetats två 
gånger för att ge oss själva möjligheten till att upptäcka och redigera eventuella kodningsfel 
samt kategorisera om och konsolidera lämpliga kategorier. Då vi analyserade de meningar 
som omgav söktermerna samt de aktuella meningar där söktermerna uppkom, inkluderades 
det som kan ses som mest vitalt i termer av kundförtjusning. 
 

2.6 Kritisk metodreflektion 
 
Eventuella svagheter med kvalitativ innehållsanalys är att data som analyseras till viss del är 
tolkningar, samt att dessa tolkningar ofta är subjektiva, vilket i sin tur påverkar 
replikerbarheten (Bryman & Bell, 2011). I kontrast till intervjuer och fokusgrupper där man 
explicit kan fråga en respondent: “vad menade du med den här recensionen?” eller ”vad var 
det som fick dig att skriva det här?”, måste man i en innehållsanalys göra den tolkningen 
själv, framförallt i det som avser latent innehåll. Även att vi inte kunnat se människors 
reaktioner och sinnestillstånd då recensionerna skrevs är en uppenbar brist med studien. I vad 
som avser tolkning, är det också viktigt att vara medveten om det Alvesson och Sköldberg 
(2008) uttrycker, att individer skapar sin verklighet, men att den skapade verkligheten också 
skapar individerna genom socialisering och den samhälleliga påverkan, genom vilken 
personer internaliserar sociala normer och kunskap. Därför blir det svårt att vara objektiv i sin 
tolkningsprocess då man inte kan distansera sig från tidigare kunskap och från sin egen 
sociala verklighet. Det faktum att ett kod-schema använts har troligen till viss del begränsat 
studien gällande kategorisering av datamaterialet. Det skall även sägas att använt kod-schema, 
som kopierats från Magnini, Crotts och Zehrer (2011), kan ha gjort att ”fel” kategorier 
identifierats då vi inte kan säkerställa relevansen av kod-schemat i fråga. 
Kategoriseringsarbetet kan vidare vara bristande till följd av att engelska inte är vårt 
modersmål, och där eventuella misstolkningar och felöversättningar kan ha gjorts. 
 
I flera av de analyserade recensionerna på Tripadvisor.com har vi som bekant avgränsat 
analysen till meningar som omgett de specifika söktermerna. Detta innebär att studien troligen 
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missat relevant data. I vissa fall har det exempelvis varit uppenbart att det som recensenten 
skrivit i andra delar av recensionen i fråga, som inte har analyserats, har kunnat kopplas ihop 
med att recensenten exempelvis blivit positivt överraskad. Trovärdigheten för vår tolkning av 
recensioner kan också ifrågasättas då vi inte har haft möjlighet till att kontakta recensenten i 
fråga för att kunna konfirmera vår tolkning. Bryman och Bell (2011) kallar detta för 
respondentvalidering och är ett populärt tillvägagångsätt inom kvalitativ forskning för att 
legitimera trovärdighet mellan forskares resultat och deltagares åsikter. Detta gäller i 
synnerhet de recensioner där söktermerna endast återfunnits i rubriken, där vi analyserat och 
tolkat hela recensioner för att försöka hitta de mest korrekta kopplingarna. Det skall även 
tilläggas att de söktermer som använts eventuellt skiljer sig från andra likartade söktermer. 
Exempelvis att delightful surprise och feel important skiljer sig från de söktermer vi har 
använt, nämligen pleasantly surprised och feel special. Vidare i vad som avser feel special har 
vi inte på samma sätt som för pleasantly suprised kunnat validera termen i fråga då inget 
pilottest gjorts från tidigare forskning.     
 
I vad som avser urvalet har vi under datainsamlingens gång lagt märke till att många av 
recensionerna som analyserats är skrivna av personer från Storbritannien, där dess 
hotellvistelse även ägt rum i Storbritannien. Detta gör att resultatet möjligen kunnat se 
annorlunda ut om vi fått en bättre spridning av hotell i andra länder än England, Skottland, 
Wales och Nordirland. Även de personer som skrivit de analyserade recensionerna har med 
majoritet haft en nationalitet från Storbritannien. Detta beror troligen på en sorteringsteknisk 
funktion på Tripadvisor.com, som eventuellt prioriterar Storbritannien. Men det kan även bero 
på att personer från Storbritannien i större utsträckning sprider eWOM kontra personer från 
övriga Europa, alternativt att Tripadvisor.com i större utsträckning används av personer från 
Storbritannien. Vidare kan det möjligen vara så att personer med engelska som modersmål i 
större utsträckning använder termerna, pleasantly surprised, och feel special som vi avgränsat 
vår datainsamling till i relation till exempelvis fransmän och svenskar. Söktermerna kan även 
representera olika känslor och behov för olika människor, och därför bör inte termerna ses 
som absoluta sanningar. Med hänsyn till det Bryman och Bell (2011) nämner gällande 
representativt urval, nämligen att forskare oftast vill ha en variation av urvalet sett till 
kärnkaraktäristika, finns alltså en kritik till studien som tenderar att få allt för mycket fokus på 
britter i allmänhet. 
 
Avslutningsvis skall nämnas att studiens empiri, som har satts i relation till 
servicekvalitetsdimensioner i SERVQUAL (se bilaga.3), kan ifrågasättas. Detta har gjorts 
efter bästa förmåga, men hade säkerligen kunnat kategoriseras annorlunda till följd av att det 
trots allt är våra subjektiva tolkningar av empirin som kategoriserats i respektive 
servicekvalitetsdimension. 
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3 Teoretisk referensram och tidigare forskning 
 
Den teoretiska referensramen kommer initialt att behandla tidigare forskning om 
WOM/eWOM. Därefter belyses de olika dimensionerna som förklarar kundförtjusning med en 
efterföljande del om tidigare forskning. Slutligen redogörs för teorin SERVQUAL, där även 
tidigare forskning behandlas. 
 

3.1 WOM och eWOM 
 
Fenomenet eWOM som vuxit fram till följd av internets utveckling och att konsumenter söker 
mer och mer information på internet om produkter och företag, har definierats av Litvin, 
Goldsmith och Pan (2008) som: all kommunikation som är riktad mot konsumenter genom 
internetbaserad teknologi, relaterat till användningen-, eller karaktäristika av specifika 
produkter eller tjänster. Vidare definierar Hennig-Thurau och Walsh (2003) begreppet eWOM 
som olika typer av positiva eller negativa uttalanden om produkter eller företag av potentiella, 
befintliga eller tidigare kunder, som finns tillgängligt för människor och institutioner via 
internet. Sun, Youn, Wu och Kuntaraporn (2006) förklarar att eWOM kontra traditionell 
WOM är mer inflytelserik till följd av dess snabbhet, enkelhet, utebliven kontakt ansikte mot 
ansikte samt att en person kan nå ut till många fler personer, så kallad: one-to-many, än vad 
traditionell WOM kan göra. I likhet med detta menar Jeong och Jang (2011) att skillnaden 
mellan WOM och eWOM primärt avgörs i det media som används. WOM avser typiskt sett 
ryktesspridning ansikte mot ansikte, så kallad: face-to-face, och där eWOM avser 
ryktesspridning online. Vidare säger Jeong och Jang att tillgängligheten, då eWOM finns kvar 
en längre tid, kan nås av miljoner människor, och kan tillgodogöras av praktiskt taget vem 
som helst som har tillgång till internet som är intresserad av en specifik produkt eller specifikt 
företag. Fortsättningsvis framhåller Cheung och Lee (2012) att eWOM är mer mätbart i 
relation till traditionell WOM då dess format, kvantitet och varaktighet har gjort den mer 
observerbar.  
 

3.1.1 Motiv till att sprida WOM/eWOM 
 
Även om det råder tydliga skillnader mellan WOM och eWOM genom dess fysiska verktyg 
för kommunikation, då WOM sker ansikte-mot-ansikte medan eWOM sker över internet, 
menar Jeong och Jang (2011) att dess interpersonella påverkan är densamma. Henning-
Thurau et al. (2004) menar därför att studier om motiveringsfaktorer till att sprida WOM även 
går att applicera på eWOM då fenomenen är besläktade. Enligt Jeong och Jang (2011), är den 
studie som gjorts av Sundaram, Mitra och Webster (1998) fortfarande den ledande gällande 
olika motiv till varför konsumenter sprider WOM. I studien föreslår Sundaram, Mitra och 
Webster att konsumenters underliggande motiv till att sprida WOM beror på 
konsumtionsupplevelsen. Författarna utvecklar åtta olika motivationskategorier, fyra positiva- 
och fyra negativa motiv. För studien är det endast relevant att belysa de positiva motiven som 
består av: altruism, produktrelevans, strävan efter uppskattning och viljan att hjälpa företag. 
Henning-Thurau et al. (2004), som identifierade att motiv till att sprida eWOM stämmer väl 
överens med motiv till att sprida WOM, framhåller i sitt resultat att motiven är: 
plattformsassistans, ventilera negativa känslor, oro för andra konsumenter, uttrycka positiva 
känslor/positiv uppskattning, sociala fördelar, ekonomisk belöning, viljan att hjälpa företag 
och rådgivning. De motiv som är mest framstående i studien är sociala fördelar, ekonomisk 
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belöning och uttrycka positiva känslor/positiv uppskattning.      
     
Cheung och Lee (2012) menar att merparten av forskning inom området för eWOM berör hur 
fenomenet påverkar konsumenters köpbeslut. I en studie genomförd av Cheung och Lee 
(2012) testas motiven egoism, kollektivism, altruism, principlism och graden av självtillit till 
egen kunskap för att förklara varför konsumenter sprider eWOM. Studien resulterar i att tre 
specifika motiv identifieras där individens rykte, känsla av tillhörighet och glädje över att 
hjälpa andra är de signifikanta motiven. Sun et al. (2006), som har undersökt 
motivationsfaktorer till eWOM inom kontexten för musikrelaterad kommunikation, menar att 
individens innovativa personlighet, bekvämlighet med att använda internet och internet som 
socialt forum påverkar konsumenters benägenhet att sprida eWOM. Vidare förklarar Tong, 
Wang och Teo (2007) att glädje av att hjälpa andra konsumenter och företag, 
självförverkligande och ekonomiska förmåner är motiv till varför konsumenter sprider 
eWOM. Jeong och Jang (2011) tar i sin studie upp olika motiv till att sprida eWOM i en 
restaurangkontext. Författarna menar att matens kvalitet inspirerar kunder att sprida eWOM, 
där viljan till att hjälpa restaurangen i fråga dominerar. Även att en konsument upplever 
belåtenhet med bra service kan motivera till eWOM, genom en vilja att hjälpa restaurangen i 
fråga eller för att ge utlopp för positiva känslor som skapats.  
 

3.1.2 Motiv till att sprida eWOM i en hotellkontext 
 
Serra Cantallops och Salvi (2014) har kartlagt de faktorer som bidrar till spridning av eWOM 
för hotellindustrin. Dessa är: grad av upplevd servicekvalitet, kundnöjdhet, känsla av 
tillhörighet på mötesplatser online, social identitet, förväntningar av upplevelse innan köp, 
viljan att hjälpa andra konsumenter, viljan att hjälpa företag samt korrigering av 
servicemisslyckande. Trots denna kartläggning menar författarna att det fortfarande inte finns 
någon helt fläckfri definition av motivationsfaktorer till att sprida eWOM. Författarna menar 
att flera av de identifierade motiven kan fungera som bidragande influenser, men när det 
gäller definitiva faktorer går åsikterna isär.  
 
Forskarna Bronner och Hoog (2011) menar att de tydligast särskiljande motivationsfaktorer 
till eWOM är självinriktad motivation, alltså att resenären gör det för egen vinnings skull, 
alternativt då resenären gör det för att hjälpa andra. Vidare förmedlar Bronner och Hoog att de 
resenärer som har motiv till att hjälpa andra resenärer föredrar att skriva på kundgenererade 
sidor, såsom Tripadvisor.com. Dessa recensioner innefattar mer om resan i sig och är i 
huvudsak positiva. Resenärer som istället skriver omdömen med en motivation som är mer 
självinriktad, som exempelvis förser resenären i fråga med känslor av självuppfyllelse och 
status, föredrar att skriva på företagsgenererade hemsidor. Här skriver resenärer mestadels 
kommentarer om enskilda aspekter av en resa som i huvudsak är av kritisk karaktär. Detta 
bidrar i större utsträckning till att negativa omdömen oftare skrivs på internetsidor som inte är 
tillgängliga för andra resenärer. Vidare förklarar Bronner och Hoog (2011) att hela 70 % av 
alla resenärer sprider eWOM i syfte att hjälpa andra resenärer. Motiven till att hjälpa företag 
är enligt Jeong och Jang (2011) snarlika de motiv som syftar till att hjälpa andra konsumenter, 
och menar att den enda skillnaden är objektet. Henning-Thurau et al. (2004) framhåller att 
kunder kan bli motiverade till att sprida eWOM för att kunna ge något tillbaka till företaget i 
fråga för den positiva upplevelsen. 
  
Sun och Qu (2011), som har undersökt könsskillnader mellan hur konsumenter utvärderar 
servicekvalitet och som påverkar intentionen till att sprida positiv eWOM, menar att det råder 
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skillnad mellan män och kvinnor. Författarna hävdar att män i större utsträckning värderar 
kvalitet i form av core service (kärntjänster), medan kvinnor i större utsträckning istället 
värderar relational service (stödtjänster), när servicekvalitet av en hotellvistelse skall 
utvärderas.   
 

3.2 Kundförtjusning 
 
Enligt Chandler (1989) kan kundförtjusning definieras som den reaktion som kunder får av en 
tjänst eller produkt, som inte bara tillfredsställer, utan som ger oväntat värde. Forskning visar 
att det förkommer tre dominerande synsätt som förklarar kundförtjusning. Det första 
tillvägagångssättet grundar sig i customer satisfaction, som innebär att tillfredsställa 
konsumentens på förhand ställda förväntningar (Patterson, 1997). Detta koncept härrör från 
SERVQUAL, utvecklat av Parasurman, Zeithaml och Berry (1985). För att överskrida 
tillfredställelse och uppnå förtjusning menar Patterson (1997) samt Keiningham och Vavra 
(2001) att tjänsteleverantören måste överträffa ställda förväntningar.  
 
Det andra tillvägagångssättet menar Schneider och Bowen (1999) att kundförtjusning uppnås 
genom att tillfredsställa kundens behov vilket skiljer sig från ovan synsätt som fokuserar på 
förväntningar. Schneider och Bowen menar dock att detta synsätt inte syftar till att 
undantränga den traditionella synen baserad på förväntningar utan skall istället addera insikt i 
konsumenters känslomässiga reaktioner på service. Den traditionella synen lämpar sig bättre 
till att förstå kundtillfredsställelse och kundmissnöje, emellertid inte känsloladdade reaktioner. 
Mer specifikt poängterar Schneider och Bowen att företag inte kan hantera och förstå kunders 
känslomässiga reaktioner av service, såsom förtjusning eller upprördhet, genom att enbart 
möta eller överträffa kunders specifika förväntningar. Schneider och Bowen förklarar att 
behoven som är kopplade till kundförtjusning är: säkerhet, (behov av att känna sig ohotad från 
psykologisk och ekonomisk skada), självkänsla/självförtroende (bevara och stärka 
självbilden) samt rättvisa, (att bli rättvist behandlad). Önskvärda tillvägagångssätt för att 
hantera behoven: säkerhet och rättvisa är, enligt Schneider och Bowen (1999), att undvika att 
kränka dem, då detta kan innebära upprördhet. Däremot menar författarna att om dessa behov 
respekteras genereras snarare tillfredställelse än förtjusning. Rättvisa är enligt författarna 
starkt förankrat till serviceupplevelsen där hotellpersonal uppträder vänligt, flexibelt, fullföljer 
åtaganden samt uppträder ärligt och artigt. Författarna menar att även om inte säkerhet och 
rättvisa genererar förtjusning i sig, så är dessa behov ändå en förutsättning för att människor 
skall kunna bli förtjust över något. Emellertid, för att uppnå förtjusning bör företag respektera 
kundens självkänsla. Schneider och Bowen (1999) menar att ju mer kompetent och bekväm 
en kund känner sig desto mer förtjust blir denne. Om tjänsteleverantörer ser kunden på 
individnivå, samt försätter kunden i en miljö där han eller hon känner kontroll, förbättrar detta 
kundens självkänsla.     
 
Den tredje teorin baseras på känslor. Kumar, Olshavsky och King (2001), som prövat 
forskning av Plutchik (1980) som studerat psyko-evolutionär teori av känslor, kommer fram 
till att överraskning och glädje är de dominerande känslorna kopplat till förtjusning. Dock ser 
författarna att glädjeelementet är mycket mer frekvent förekommande än 
överraskningselementet som antyder att det möjligen kan finnas två typer av förtjusning, en 
med- och en utan överraskningselement. Enligt Oliver, Rust och Varki (1997) är upphetsning 
ett resultat av överraskningselementet. Medan forskning av Kumar, Olshavsky och King 
(2001) ger indikationer på att upphetsning och överraskning är oberoende av varandra i 
generering av kundförtjusning. Emellertid indikerar forskning på senare tid att 
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överraskningselementet är en vital komponent för att uppnå kundförtjusning, när blogginlägg 
på Tripadvisor.com har analyserats (Crotts & Magnini, 2010). 
 
För djupare insikt i begreppet kundförtjusning går dessa tre synsätt att kompletteras med 
ytterligare forskning. Ma et al. (2013) förklarar kundförtjusning genom cognitive apprasial 
theory (CAT) i en nöjesparkskontext. Författarna menar att kundförtjusning kan uppnås om en 
besökare bedömer deras upplevelse som positivt oförutsedd, viktigt för dess personliga 
välbefinnande eller behov, om det ligger i en besökares intresse eller om besöket är ytterst 
överensstämmande med ens mål.  Författarna menar att istället för att kategorisera en känsla i 
termer av positiv/negativ karaktär och hög/låg upphetsningsgrad, som förklarar de två 
dimensionerna: överensstämmelse av mål/förverkligande av mål och utvärdering av det 
oförutsedda, tar CAT hänsyn till att framkallning av känslor beror på turisters utvärdering av 
upplevelser genom fastställda utvärderingsmått. Ma et al. (2013) menar att flera av dessa 
dimensioner är beroende av interaktionen mellan servicepersonal och konsument. 
Förverkligande av mål kan exempelvis uppnås genom väl designade interaktionsmöten mellan 
personal och konsument. Dock kommer ingen större vikt läggas på denna teori då det är svårt 
att analysera vad som är av personligt intresse för recensenten i fråga i en kvalitativ 
innehållsanalys.   
 

3.2.1 Tidigare forskning om kundförtjusning i en hotellkontext 
 
Enligt Torres och Kline (2013) är förtjusta hotellgäster de som upplever sin hotellvistelse som 
minnesvärd där upplevelsen innebär mer en bara ett rent rum. En genomgående förutsättning 
för hotellindustrin, i takt med internets framväxt och hårdare konkurrensklimat, är att erbjuda 
konsumenten en bra serviceupplevelse. Crotts, Mason och Davis (2009) har i sin studie funnit 
att de starkaste kopplingarna till kundförtjusning också kan kopplas samman med service, 
men även att kvalitet av hotellrum och rumsservice är vitala aspekter. Studien av Magnini, 
Crotts och Zeherer (2011) visar att merparten av de analyserade recensionerna är relaterade 
till kundservice, där de efterföljande aspekterna: renlighet och geografisk placering också 
framkom som vitala. Detta indikerar på att service är det viktigaste elementet för att uppnå 
kundförtjusning. Torres och Kline (2013) kan dock inte styrka renlighet och geografisk 
placering i sin studie, utan kommer istället fram till att kundservice, i det närmast uteslutande, 
är den dominerande anledningen till förtjusta hotellgäster.  
 
De viktigaste kundserviceaspekterna som Magnini, Crotts och Zehrer (2011) fann var 
framförallt vänlig och hjälpsam personal. Torres och Kline (2013) fann å andra sidan att de 
viktigaste servicedimensionerna är: problem resolution delight (problemlösningsförtjusning), 
charismatic delight (personliga drag, i synnerhet vänlighet), professional delight (kunskap 
och förmågor för att utföra sitt jobb), comparative delight (generell service är bättre än 
konkurrenters) och slutligen fulfillment delight (personalen ger extra uppmärksamhet till 
gäster för att uppfylla deras psykologiska behov, som leder till självaktning där gästen känner 
sig utvald och speciell). Trots de fördelar som kundförtjusning innebär menar Arnold et al. 
(2005) att förtjusta kunder också ställer högre förväntningar på framtida servicemöten vilket 
kan vara svårt att leverera för fortsatta servicemöten.  
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3.3 SERVQUAL 
 
Den mest använda teorin inom området för kundnöjdhet och servicekvalitet är SERVQUAL 
utvecklad av Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985). Enligt författarna skapades teorin 
initialt för att mäta gapet mellan vad som förväntas av ett serviceföretag och faktisk upplevd 
service. Parasuraman, Zeithaml och Berry identifierade, i studien från år 1985 10 stycken 
servicedimensioner som kan användas som mätinstrument för upplevd servicekvalitet, oavsett 
industri. Några år senare reviderade Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988) dessa 10 
dimensioner till fem i sin forskning, nämligen: tangibles (påtagliga bevis på service), 
reliability (utföra service som utlovat på ett korrekt sätt), assurance (kunnig och vänlig 
personal som förmedlar tillit och förtroende), empathy (bryr sig om kunden och ger 
uppmärksamhet till dito på individnivå) samt responsiveness (viljan att hjälpa kunder och 
göra detta snabbt utan fördröjning). Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988) förklarar även 
att SERVQUAL mäter viktigheten av respektive dimension med hjälp av likertskalor.  
 
SERVQUAL är användbart för att utvärdera servicekvalitet då Zeithaml, Parasuraman och 
Berry (1990) uttrycker att tjänstekvalitet inte kan mätas på samma objektiva sätt som fysiska 
varor till följd av dess abstrakta natur. Även Frochot och Hughes (2000) pekar på att detta 
beror på tjänsters heterogenitet där produktion och konsumtion inte är skiljbar samt att en 
tjänst inte kan konserveras eller lagras på samma sätt som en fysisk produkt. Detta gör enligt 
Akbaba (2006) att tjänster både är svåra att definiera och svåra att mäta. Enligt Caruana, 
Ewing och Ramaseshan (2000) är SERVQUAL fortfarande ett relevant instrument som 
används flitigt av både akademiker och praktiker, trots att teorin fått utstå omfattande kritik. 
Enligt Lam och Woo (1997) ses SERVQUAL fortfarande som den ledande teorin för att mäta 
servicekvalitet.  
 

3.3.1 SERVQUALs servicekvalitetsdimensioner 
 
I en senare studie av Parasuraman, Zeithaml och Berry (1991) har författarna differentierat 
servicekvalitetsdimensionerna utifrån, å ena sidan, en kärnaspekt (reliability) som refererar 
till utfallet av service, å andra sidan, en processaspekt (tangibles, responsiveness, assurance 
och empathy) som är relaterat till leveransprocessen av en tjänst. I bilaga.2 följer en förklaring 
av de fem servicekvalitetsdimensioner från Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988). 
Författarna behandlar totalt 22 faktorer fördelade på de fem servicedimensionerna, där varje 
servicedimension består av 4-5 faktorer. Författarna baserar sin studie från 1988 på dessa 22 
olika faktorer. Dessa faktorer har översatts till svenska i denna studie. Vidare är faktorerna 
omformulerade som positiva inslag av en serviceupplevelse till skillnad från hur Parasuraman, 
Zeithaml och Berry (1988) formulerar dessa. 
 

3.3.2 Kritik av SERVQUAL 
 
Buttle (1996) lyfter fram kritik av SERVQUAL både från ett teoretiskt- och praktiskt 
perspektiv. SERVQUAL baseras på det så kallade disconformation paradigm, vilket innebär 
att människor utvärderar service baserat på ens förväntningar innan den aktuella 
tjänsteleveransen. Buttle menar till följd av detta att SERVQUAL inte tar hänsyn till attityder 
samt att etablerad teori inom nationalekonomi, statistik och psykologi ignoreras. Kritiken 
grundar sig i att det finns en bristfällig bevisning av att konsumenter faktiskt värderar 
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servicekvalitet i termer av förväntningar och faktisk upplevelse. Vidare fokuserar 
SERVQUAL på processen av tjänsteleverans, inte på resultatet av densamma.  
 
Gällande de fem servicekvalitetsdimensionerna förklarar Buttle (1996) att dessa korrelerar 
med varandra.  Vidare menar Buttle att dimensionerna inte är universella, utan att de är 
beroende av kontext. Detta påstående bekräftas av Ladhari (2009) som förklarar att den 
viktigaste kritiken mot SERVQUAL är att de fem universella servicekvalitetsdimensionerna 
är beroende av kontext. Ladhari framhåller även att tidigare studier från olika kontexter har 
fångat en rad andra dimensioner än de fem som återfinns i SERVQUAL. Exempelvis fann 
Carman (1990), då SERVQUAL testades i fyra olika industrier, sex till nio olika 
servicekvalitetsdimensioner beroende på vilken industri som undersöktes. Ladhari (2009) 
beskriver detta med ett exempel från flyg- eller bilindustrin, där väntetid kan antas ha stort 
värde för servicekvalitet. Ladhari nämner därför att en ny dimension möjligen behöver 
adderas för dessa industrier. Av denna anledning pekar Finn och Kayande (2004) på att 
forskare uppmanas använda de fem servicekvalitetsdimensionerna som utgångspunkt, för att 
sedermera kunna anpassa dessa genom att ta bort/lägga till servicekvalitetsdimensioner för 
specifika kontexter. Vidare konstaterar Buttle (1996) även att fyra till fem faktorer inte kan 
fånga variationen inom varje dimension för servicekvalitet.  
 

3.3.3 SERVQUAL i en hotellkontext 
 
Det finns flera tidigare studier där SERVQUAL har använts i en hotellkontext. Mei, Dean och 
White (1999), som undersökte hotellindustrin i Australien, utvecklade mätskalan HOLSERV 
från SERVQUAL, där tre servicekvalitetsdimensioner kunde identifieras, nämligen: 
employees, tangibles och reliability. Den dimension som förklarar servicekvalitet på bästa sätt 
är enligt Mei, Dean och White employees. Vidare har Akan (1995) undersökt hur viktiga 
servicekvalitetsdimensionerna, i relation till varandra, är för hotellgäster av ett fyrstjärnigt 
respektive femstjärnigt turkiskt hotell. Studien identifierar följande dimensioner: courtesy and 
competence of the personnel, communication and transactions, tangibles, knowing and 
understanding the customer, accuracy and speed of service, solutions to problems samt 
accuracy of hotel reservations. Vänlighet och kompetent personal ansågs som de viktigaste 
attributen för upplevd servicekvalitet. Även Wilkins, Merrilees och Herington (2007) har 
testat servicekvalitet för fyra- respektive femstjärniga hotell i Australien. Till skillnad från 
Akan (1995) har författarna inte utgått från SERVQUAL utan har helt sonika skapat egna 
dimensioner utefter vad som är viktigast för hotellgäster, i termer av servicekvalitet. Studien 
resulterar i att tre stycken dimensioner kunde urskiljas. Den första dimensionen är påtagliga 
attribut där framförallt inredning, rummets kvalitet och tillval, såsom våningsvakt och 
bevakad parkering, var de populäraste. Den andra identifierade dimensionen är 
serviceupplevelsen som innefattade personalens uppträdande. Här värdesattes respektfull, 
vänlig och hjälpsam personal men även VIP-behandlingar, uppmärksamhet och snabb service.  
Den tredje och sista dimensionen som identifierades är kvalitet på mat och dryck. Vidare 
menar Wilkins, Merrilees och Herington (2007) att för fyra- och femstjärniga hotell är det 
viktigt ur ett management perspektiv att lyckas ge en helhetskänsla av servicekvalitet där alla 
de tre identifierade dimensioner bör tas på lika stort allvar.   
 
Knutson, Stevens, Wullaert, Patton och Yokoyama (1990) samt Knutson, Stevens, Patton och 
Thompson (1993) har skapat det specifika mätinstrumentet LODGSERV från SERVQUAL, 
anpassat till en hotellkontext i USA med fem servicekvalitetsdimensioner som är identiska 
med SERVQUAL. LODGSERV testades även utanför USA av Patton, Stevens och Knutson 
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(1994) i Japan Taiwan, Hongkong, Australien och Storbritannien där studien resulterade i att 
LODGSERV behöll sin reliabilitet även i kulturer utanför USA. Saleh och Ryan (1992) som 
även de studerat hotellindustrin kunde identifiera fem dimensioner av servicekvalitet. 
Emellertid är dimensionerna i olikhet med SERVQUAL följande: conviviality, tangibles, 
reassurance, avoid sarcasm och empathy. Vidare använde Fick och Ritchie (1991) 
SERVQUAL som mätinstrument inom turistindustrin, nämligen: flyg-, hotell, restaurang- och 
skidserviceindustrin. De fann att reliability och assurance är de viktigaste 
servicekvalitetsdimensionerna för alla fyra industrier. Deras studie konfirmerade även de fem 
originaldimensioner som Parasusrama, Zeithaml och Berry (1988) skapat. Getty och Getty 
(2003) utvecklade LQI, (Lodging quality index), för att kunna förklara servicekvalitet. 
Författarna utgick från de 10 ursprungsdimensionerna i SERVQUAL för att eventuellt kunna 
avslöja nya dimensioner för hotellindustrin specifikt. Resultatet av studien är att fem 
dimensioner identifieras. Dessa dimensioner är tangibility, reliability, responsiveness, 
confidence och communication som skiljer sig från de fem dimensionerna i SERVQUAL. 
Getty och Getty (2003) menar att dessa fem identifierade dimensioner, i jämförelse med 
SERVQUAL, speglar hotellindustrin bättre.  
 

3.3.4 Motiv till att sprida WOM/eWOM utifrån SERVQUAL 
 
Enligt Macintosh (2007), som har undersökt relationen mellan affärsresenärer och dess 
resebyrå, föreslår i deras studie att kvalitén av relationer påverkar generell 
kundtillfredsställelse med företaget i fråga, som i sin tur påverkar WOM. Vidare bevisade 
Arasli, Mehtap-Smadi och Katircioglu (2005) med sin studie inom banksektorn att bra 
servicekvalitet har en positiv påverkan på WOM. Arasli, Mehtap-Smadi och Katircioglu 
(2005) använde i sin studie SERVQUAL och fann, istället för fem 
servicekvalitetsdimensioner, tre stycken. Dessa är: responsiveness, empathy och reliability, 
där reliability har störst effekt på tillfredställelse som sedermera har en signifikant påverkan 
på positiv WOM. Vidare undersökte Carpenter och Fairhurst (2005) effekten av praktisk och 
hedonisk konsumtion på kundnöjdhet, lojalitet och WOM i en detaljhandelskontext. Deras 
resultat visade att den enda servicekvalitetsdimensionen som har en direkt påverkan på WOM, 
är empathy. Vidare konstaterar även Carpenter och Fairhurst att empathy påverkar 
responsiveness, assurance och tanglibles, där tangibles har en indirekt effekt till WOM 
genom kundtillfredsställelse. Chaniotakis och Lymperopoulos (2009) visar i sin studie på 
liknande resultat där forskarna undersökt effekten av SERVQUAL på kundnöjdhet och WOM 
inom den grekiska sjukvården. Chaniotakis och Lymperopoulos visar på ett samband mellan 
kundnöjdhet och viljan till att sprida WOM där empathy, i likhet med Carpenter och Fairhurst 
(2005), är den enda servicekvalitetsdimensionen som har en direkt påverkan på spridning av 
WOM. Dessutom konstaterar Chaniotakis och Lymperopoulos (2009) att empathy påverkar 
alla andra servicekvalitetsdimensioner, förutom reliability.  Med andra ord indikerar detta att 
servicekvalitetsdimensionerna: tangibles, assurance och responsiveness indirekt påverkar 
viljan till att sprida WOM.    
 

3.4 Illustrering av det teoretiska perspektivet 
 
Figur 3.4 nedan syftar till att illustrera studiens teoretiska perspektiv. De definitioner som 
förklarar kundförtjusning ligger till grund för de söktermer som används på Tripadvisor.com 
för att få så relevant data som möjligt. Data som analyseras sätts sedermera i relation till 
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SERVQUAL för att kunna identifiera vilka servicekvalitetsdimensioner som är betydande för 
människors motivation till att sprida eWOM.   

 

 
    
Figur 3.4 Teoretiskt perspektiv. 
  

SERVQUAL	  

eWOM	  

Kundförtjusning	  
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4 Empiri 
 
Empirin behandlar inledningsvis hur många recensioner som bearbetas samt hur tolkningar 
och kategoriseringar av data görs. Därefter redovisas empirin i två avsnitt, det första 
avsnittet presenterar empirin för söktermen: pleasantly surprised, och det andra avsnittet 
presenterar empirin för söktermen: feel special.  
 

4.1 Tolkning och kategorisering 
 
Till följd av recensionernas natur är studien även tvungen att definiera vad som skall klassas 
som en mening. I de fall där recensenten i fråga inte har avslutat en mening med en 
traditionell punkt, utan istället gjorde ett nytt stycke, anses detta som slut på mening, trots att 
en punkt saknas. Även i de fall där recensenten i fråga skriver ”…” eller ”,,,” klassificeras 
detta som slut på den aktuella meningen. En recension ser exempelvis ut på följande sätt: ”not 
fully mobile,,, staff were friendly”. Gällande bortfall exkluderas recensioner som antingen är 
neutrala alternativt negativt betingade. Följande utdrag är ett bra exempel på en recension som 
tar upp negativa aspekter efter att termen pleasantly surprised nämns:  
 

We were pleasantly surprised by this hotel. Arrived on Saturday lunchtime for an 
overnight stay - the main entrance was a bit of a surprise and the reception 
combined with dining room on the 2nd floor was strange - but after that the news 
was mostly good. 

 
Ett annat bra exempel på en neutral recension är: ”breakfast decent”, där decent har en 
neutral laddning. Även i de fall där ingen kategori kan identifieras klassificeras som bortfall, 
exempelvis: “Was pleasantly surprised. Always thought it would be very averaged.”. Dock 
förekommer vissa recensioner där söktermen endast återfinns i rubriken av en recension. 
Istället för att betrakta recensionen som ett bortfall analyseras hela recensionen för att försöka 
identifiera vilket innehåll i recensionen som kan kopplas till söktermen i fråga. Flera 
hotellgäster skriver endast söktermen i rubriken och förklarar därefter väldigt ingående termen 
i recensionen, vilket ger oss en bra förståelse av vilket innehåll som ska kategoriseras. Det 
skall även nämnas att abstraktionsnivån av tolkningsarbetet är olika stor beroende på kategori, 
där visst innehåll kategoriseras på ett enkelt sätt där recensenten i fråga uttrycker något 
explicit, medan annat innehåll är av implicit karaktär där en egen tolkning görs.   
 
De kategorier som inte behöver tolkas är till att börja med allt som har med gästrummet i 
fråga att göra. Exempelvis att det är ett rymligt- eller komfortabelt rum rent generellt. De enda 
undantaget i kategorin, rum, som är av tolkande karaktär, är inredning av gästrum. I ett 
exempel som studien kopplat till inredning av rum är: ”…well presented room.” som enligt 
vår tolkning syftar till någon form av helhetskänsla. Vidare, de recensioner som kopplas till 
att rummet är vackert kategoriseras också som inredning. Ett talande exempel för detta är 
enligt följande: ”The interior was pretty established. Made the difference in the room was 
very nicely done.”. Det skall även tilläggas att den rumskategori som inte har definieras 
refererar till ett fantastiskt eller underbart rum, rent generellt. Renlighet är också något som 
uttryckts explicit, där kategorin representerar både renlighet generellt och renlighet av rum. 
Eftersom att många recensenter inte preciserar om renligheten avser hela boendet eller ens 
egna rum specifikt, väljer vi därför att hålla renlighetskategorin som generell, i linje med 
Magnini, Crotts och Zehrer (2011). Det innehåll som refererar till tystnad på hotellet i fråga, 
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renovering/nytt, atmosfär, underhållning och ren personal är av explicit karaktär. Likaså är 
kategorin säkerhet, även fast den i två av fallen är kopplad till ens bil i form av säker 
parkering. Kategorin mat/dryck uttrycks också explicit. Fortsättningsvis gällande: placering 
av hotell, nämns detta oftast explicit, men är även av tolkande karaktär i vissa recensioner, 
såsom: ”I decided to stay at the Pullman given the proximity to the airport in order to catch a 
very early flight.”. Även om placeringen av hotellet är nära en flygplats, som kanske av 
gemene man inte anses vara en bra placering, kategoriseras denna typ av recensioner under 
placering av hotell då placeringen är relevant för hotellgästen i fråga. Vidare, i vad som avser 
bekvämligheter, refererar denna kategori till något extra som inte nödvändigtvis behöver vara 
standard för sin hotellvistelse. En recensent skriver: ”…Well equipped…” vilket kategoriseras 
som bekvämligheter. Även saker som badrock, hårtork, dator, luftkonditionering och WiFi 
kategoriseras som bekvämligheter. En annan recensent skriver: ”oh yes and Free wi-fi!”. Det 
innehåll som kategoriseras som värde, kopplas samman till pengar och prisvärdhet då inte 
ordet värde nämns explicit. Exempelvis: ”…a little dated, but for the price! (cost nearly as 
much to put our cat in a cattery for a week).”. Kategorin: facilitet, refererar till allt annat än 
själva gästrummet, exempelvis: “…The hotel had a lovely old worldly feel to it… eller “The 
hotel design is charming and elegant…” Om faciliteten i fråga dessutom har en pool som 
omnämns av recensenten i fråga, kategoriseras detta som facilitet, och inte som en 
bekvämlighet, som annars är en bra alternativ kategorisering. 
 
Gällande kundservice kan recensionernas innehåll explicit kopplas till följande 
kategoriseringar: vänlighet, hjälpsamhet, trevligt uppträdande, artighet, snabbhet/effektivitet, 
varm/välkomnande samt där kunden förses med en oväntad överraskning i form av 
uppgradering av rum eller gratis kakor eller dricka. Där kundservice inte definieras skriver 
recensenterna exempelvis: ”And this hotel by far has an outstanding service that treat you 
like royalty.” eller “…the service received from all the staff we encounted, Alan and Angela 
were brilliant.”. I kategorin: kundservice ej definierad, kategoriseras även de få recensioner 
som refererar till omtänksam personal under denna generella kategori då vi anser att det inte 
är tillräckligt mycket omnämningar av detta för att representera en egen kategori. I de fall där 
vi tolkar att personal är uppmärksam, är ett talande exempel för detta följande: ”…they bought 
us breakfast to the room as we missed it in the pub…” samt “…the receptionist was very 
pleasant and rang me in my room to check that everything was in order…”. Det innehåll som 
kategoriseras som professionell personal är då personalen kan ses som kunnig, exempelvis: 
“…every question we posed was answered with no problems.” samt ”Excellent English 
spoken by key staff.”. Vidare är det innehåll som kategoriseras som tillmötesgående personal 
de fall där servicepersonal löser problem på förfrågan av en hotellgäst. Ett exempel på detta 
är: ”As we were travelling the owner agreed we could check in later on in the day 
(10:30pm).”. Vidare för kategorin: åtgärd av servicemisslyckande, är allt innehåll som 
refererar till lösningar på fel som har uppstår kopplade till denna kategori. Ett bra exempel på 
detta är: ”…we had a VERY SMALL problem with our radiator and yes I was Miffed in the 
beginning but on speaking with "Michael" I was humbled with his response. We were his 
guests and he wanted us to be Happy and it showed in a genuine and caring manner.”. 
Avslutningsvis gällande kategorin: utåtriktad/social, är innehåll som refererar till att kunder 
och personal skrattar ihop eller har konversationer som kan ses som mer intima än en “vanlig” 
konversation. Exempelvis nämner en hotellgäst: ”best for having a laugh with”. 
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4.2 Pleasantly surprised 
 
Inledningsvis redovisas fördelningen av analyserade recensionerna av hotell per land. Detta 
då det är intressant att se vilket land i Europa som de recenserade hotellen är belägna. 
Resultatet av fördelningen visas i tabell 4.2.1 nedan. Värt att nämna är att kategorin 
Storbritannien konsolideras hotell belägna i länderna England, Skottland, Nordirland och 
Wales. Totalt representeras 29 länder av hotell i studien. Resultatet visar att hotell från 
Storbritannien är överrepresenterade för söktermen: pleasantly surprised.    
 
Tabell 4.2.1 Fördelning av antalet recensioner av hotell per land.  
Land Frekvens (st.) % 
Storbritannien 90 46 % 
Italien 17 9 % 
Frankrike 14 7 % 
Irland 12 6 % 
Spanien 6 3 % 
Turkiet 6 3 % 
Belgien 5 3 % 
Österrike 5 3 % 
Grekland 4 2 % 
Nederländerna 4 2 % 
Portugal 4 2 % 
Cypern 3 2 % 
Island 3 2 % 
Tyskland 3 2 % 
Bulgarien 2 1 % 
Danmark 2 1 % 
Kroatien 2 1 % 
Malta 2 1 % 
Schweiz 2 1 % 
Ungern 2 1 % 
Makedonien 1 1 % 
Monaco 1 1 % 
Norge 1 1 % 
Rumänien 1 1 % 
Slovakien 1 1 % 
Slovenien 1 1 % 
Sverige 1 1 % 
Ukraina 1 1 % 
Vitryssland 1 1 % 
Totalt: 197 100 % 

 
 
I tabell 4.2.2 redovisas frekvenser för antalet identifierade omnämningar i recensionerna som 
kategoriseras in i kod-schemat. Vi ser att kategorin: kundservice, är den kategori som flest 
gäster nämner som viktigt för att uppleva förtjusning av sin hotellvistelse och som därmed är 
bidragande till att sprida eWOM. De tre mest framstående kategorierna med högst procentuell 
frekvens är kundservice (25 %), hotellrum (24 %) och renlighet (15 %). Totalt identifierades 
12 stycken kategorier. 
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Tabell 4.2.2 Frekvens av pleasantly surprised. 
Kategorier Frekvens (st.) % 
Kundservice 145 25 % 
Hotellrum 143 24 % 
Renlighet 86 15 % 
Placering av hotell 55 9 % 
Mat & dryck 46 8 % 
Facilitet annat än rum 38 6 % 
Bekvämligheter 30 5 % 
Prisvärt 26 4 % 
Renovering 9 2 % 
Tystnad på hotell 8 1 % 
Säkerhet 3 1 % 
Prydlig personal, visuellt 1 >1 % 
Totalt: 590 100 % 
 
Då kundservice är den kategori som flest gäster nämner är det intressant att se specifika 
dimensioner av kundservice som är framstående. I tabell 4.2.3 är det framförallt tre 
underkategorier som dominerar, nämligen: vänlig/trevlig personal (31 %), hjälpsam personal 
(28 %) och kundservice ej definierad (13 %). Totalt identifieras 11 stycken underkategorier av 
kundservice. 
 
Tabell 4.2.3 Frekvens av kundservice för pleasantly surprised. 
Kundservice Frekvens (st.) % 
Vänlig/trevlig 45 31 % 
Hjälpsam 41 28 % 
Kundservice ej definierad 19 13 % 
Trevligt uppträdande 7 5 % 
Snabb/effektiv service 7 5 % 
Artig/hövlig 5 3 % 
Varm/välkomnande 5 3 % 
Professionell 5 3 % 
Tillmötesgående 4 3 % 
Uppmärksam 4 3 % 
Förser gästen med en oväntad överraskning 3 2 % 
Totalt: 145 100 % 
 
Den kategori som är näst viktigast, efter kundservice, för pleasantly surprised är enligt tabell 
4.2.2, hotellrum. Tabell 4.2.4 redovisar frekvenser och procenttal för de underkategorier som 
förklarar kategorin hotellrum. Empirin visar att storlek (27 %), inredning (19 %) och rummets 
bekvämlighet (12 %) är de viktigaste aspekterna av ett hotellrum för att en gäst skall känna 
sig förtjust som motiverar till att sprida eWOM.   
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Tabell 4.2.4 Frekvens av hotellrum för pleasantly surprised. 
Hotellrum Frekvens (st.) % 
Storlek 39 27 % 
Inredning 27 19 % 
Bekvämlighet 17 12 % 
Badrum 13 9 % 
Ej definierad 11 8 % 
Säng 11 8 % 
Modernt rum 8 6 % 
Utsikt från rum 6 4 % 
Praktisk design 5 3 % 
Kvalitet av rum 3 2 % 
Ljust 2 1 % 
Varmt, temperatur 1 1 % 
Totalt: 143 100 % 
 

4.3 Feel special 
 
I tabell 4.3.1 redovisas fördelningen av hotell i Europa för de recensioner som analyseras. 
Även för söktermen: feel special, representerar kategorin Storbritannien en konsolidering av 
länderna England, Skottland, Nordirland och Wales. Recensionerna är av hotell belägna i 20 
olika länder. Även här visar resultatet att hotell från Storbritannien är överrepresenterade i 
studien.  
 
Tabell 4.3.1 Fördelning av antalet recensioner per land. 
Land Frekvens (st.) % 
Storbritannien 122 63 % 
Italien 16 8 % 
Grekland 10 5 % 
Spanien 8 4 % 
Turkiet 7 4 % 
Frankrike 5 3 % 
Irland 5 3 % 
Cypern 4 2 % 
Österrike 4 2 % 
Malta 3 2 % 
Tyskland 2 1 % 
Belgien 1 1 % 
Bulgarien 1 1 % 
Lettland 1 1 % 
Nederländerna 1 1 % 
Polen 1 1 % 
Portugal 1 1 % 
Rumänien 1 1 % 
Tjeckien 1 1 % 
Ungern 1 1 % 
Totalt: 195 100 % 
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I tabell 4.3.2 redovisas frekvenser av identifierade omnämningar i hotellrecensionerna för feel 
special. Olika aspekter av kundservice är den kategori som omnämns flest gånger av gäster 
som upplever förtjusning. De tre dominerande kategorierna med högsta procentuella 
frekvenser är kundservice (51 %), hotellrum (15 %) samt mat & dryck (12 %). Totalt 
identifieras 11 stycken kategorier. 
 
Tabell 4.3.2 Frekvens av feel special. 
Kategorier Frekvens (st.) % 
Kundservice 387 51 % 
Hotellrum 119 15 % 
Mat & dryck 92 12 % 
Placering av hotell 45 6 % 
Facilitet annat än hotellrum 40 5 % 
Renlighet 28 4 % 
Bekvämligheter 20 3 % 
Prisvärdhet 14 2 % 
Tystnad på hotell 8 1 % 
Hotellets atmosfär 4 1 % 
Underhållning på hotellet 2 0 % 
Totalt: 759 100 % 
 
Då kundservice är den kategori som flest hotellgäster nämner är det intressant att se specifika 
underkategorier av kategorin. Tabell 4.3.3 visar att majoriteten av den procentuella 
fördelningen av underkategorier som förklarar kundservice sprider sig över sex kategorier. 
Dessa sex kategorier är: kundservice ej definierad (17 %), varm/välkomnande (16 %), 
vänlig/trevlig (14 %), hjälpsam (13 %), förser gästen med en oväntad överraskning (12 %) 
och uppmärksam (11 %). Totalt identifieras 13 stycken underkategorier för kundservice.  
 
Tabell 4.3.3 Frekvens av kundservice för feel special. 
Kundservice Frekvens (st.) % 
Kundservice ej definierad 67 17 % 
Varm/välkomnande 62 16 % 
Vänlig/trevlig 56 14 % 
Hjälpsam 49 13 % 
Förser gästen med en oväntad överraskning 46 12 % 
Uppmärksam 42 11 % 
Tillmötesgående 18 5 % 
Professionell 10 3 % 
Artig/Hövlig 9 2 % 
Trevligt uppträdande 8 2 % 
Snabb/effektiv service 8 2 % 
Utåtriktad/Social 7 2 % 
Bra åtgärd av servicemisslyckande 5 1 % 
Totalt: 387 100 % 
 
Den andra största kategorin för feel special är kopplat till hotellrum. Tabell 4.3.4 visar att 
storlek (18 %), inredning (18 %) och bekvämlighet (13 %) är viktiga dimensioner av ett 
hotellrum för att en gäst ska uppleva förtjusning och motiveras till att sprida eWOM.  
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Tabell 4.3.4 Frekvens av hotellrum för feel special. 
Hotellrum Frekvens (st.) % 
Storlek 22 18 % 
Inredning 21 18 % 
Bekvämlighet 16 13 % 
Ej definierad 13 11 % 
Utsikt från rum 12 10 % 
Badrum 12 10 % 
Säng 10 8 % 
Varm, temperatur 5 4 % 
Kvalitet av rum 4 3 % 
Terras/Balkong 3 3 % 
Modernt rum 1 1 % 
Totalt: 119 100 % 
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5 Analys 
 
Här analyseras empiri i kontrast till tidigare forskning och teori. Analysens struktur baseras 
på samma struktur som för teorikapitlet där WOM & eWOM först behandlas, följt av 
kundförtjusning och SERVQUAL.   
 

5.1 WOM och eWOM 
 
Som empiriavsnittet antyder är kundservice det motiv som dominerar människors vilja till att 
sprida eWOM till följd av upplevd kundförtjusning, vilket stämmer väl överens med studien 
av Macintosh (2007) som identifierar att kvalitet av relationer påverkar generell 
kundtillfredsställelse, som i sin tur påverkar viljan till att sprida WOM. I likhet med forskning 
av Sundaram, Mitra och Webster (1998), som menar att underliggande motiv till att sprida 
WOM beror på konsumtionsupplevelsen, styrker studiens resultat detta resonemang då 
kundservice med största sannolikhet är avgörande för konsumtionsupplevelsen. Gällande de 
specifika positiva motiv som Sundaram, Mitra och Webster identifierade, kan vi utifrån vår 
studie varken bekräfta eller avfärda dessa då det utifrån studien är svårt att identifiera 
underliggande motiv såsom produktrelevans och strävan mot uppskattning, då vi begränsas av 
att inte kunna ifrågasätta respondenters svar. Även motiv som egoism, kollektivism, 
principlism och graden av självtillit till egen kunskap, som Cheung och Lee (2012) behandlar, 
kan inte bekräftas av studien.   
 

5.1.1 Motiv till att sprida WOM/eWOM 
 
Gällande de motiv som Sundaram, Mitra och Webster (1998) behandlar, nämligen: viljan till 
att hjälpa företag och altruism, får dessa motiv stöd av andra forskare som Henning-Thurau et 
al. (2004), Tong, Wang och Teo (2007), Serra Cantallops och Salvi (2014) samt Jeong och 
Jang (2011) som också identifierat motiven i sina studier. För motivet att hjälpa företag kan vi 
utifrån studien säga att då flera respondenter explicit uttryckt att de kunde rekommendera 
hotellet i fråga kan detta tolkas som att respondenter vill hjälpa hotellet i fråga som ett resultat 
av upplevd kundförtjusning. Däremot är det mer troligt att recensenterna, i linje med Bronner 
och Hoog (2011) samt Cheung och Lee (2012), har för avsikt att hjälpa andra resenärer då 
recensioner som är av positiv karaktär samt att recensionen i fråga skrivs på kundgenererade 
sidor, där Tripadvisor.com tas upp som ett exempel av forskarna. Bronner och Hoog (2011) 
poängterar även att 70 % sprider eWOM för att hjälpa andra vilket vidare styrker detta 
resonemang.  
 

5.1.2 Motiv till att sprida eWOM i en hotellkontext 
 
Fortsättningsvis kan sägas att studiens resultat delvis överensstämmer med studien av Serra 
Cantallops och Salvi (2014) som har kartlagt de faktorer som bidrar till spridning av eWOM i 
hotellindustrin. Då forskarna bland annat identifierade grad av upplevd servicekvalitet kan vi 
genom studiens resultat konfirmera detta då servicekvalitet i termer av kundservice är den 
viktigaste aspekten för spridning av eWOM. Gällande kundservice är det intressant att 
kontrastera studiens resultat mot Sun och Qu (2011) som har undersökt könsskillnader mellan 
hur konsumenter utvärderar servicekvalitet och viljan till att sprida eWOM. De nämner att 
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män i större utsträckning värderar kvalitet i form av core service medan kvinnor i större 
utsträckning värderar relational service, när servicekvalitet av en hotellvistelse skall 
utvärderas. Detta kan möjligen innebära att fler kvinnor har skrivit de analyserade 
recensionerna för söktermen feel special där relationen spelar en viktigare roll, främst i form 
av varm och välkomnande personal som ser kunden på individnivå. 
 
Gällande den geografiska hotellfördelningen i Europa ser vi tydligt att Storbritannien 
dominerar urvalet med 63 % respektive 46 % för de båda söktermerna. Utan att göra någon 
djupare analys kring detta resultat kan man tänka sig att hotell i Storbritannien, i jämförelse 
med hotell i övriga Europa, i större utsträckning får gäster att uppleva förtjusning genom 
positiva överraskningselement eller genom att gäster känner sig speciell. Detta kan även vara 
ett resultat av att britter känner sig mer bekväma med att använda internet som Sun et al. 
(2006) tar upp som en förklaring till spridning av eWOM.  Det skall dock sägas att urvalet 
troligtvis är skevt då vi misstänker att detta är ett resultat av en sorteringsteknisk funktion på 
Tripadvisor.com, alternativt att Tripadvisor.com, i större utsträckning än andra Européer, 
används av britter.  
 

5.2 Kundförtjusning  
 
För söktermen pleasantly surprised, som baseras på studien av Kumar, Olshavsky och King 
(2001) där kundförtjusning uppnås genom överraskning och glädje, kan sägas att kundservice, 
hotellrummet och renlighet är kategorier som i recensenters ögon innefattar glädje och 
överraskning vilket skapar kundförtjusning. För den andra söktermen feel special, baseras 
denna term på studien av Schneider och Bowen (1999) där kundförtjusning uppnås genom att 
tillfredsställa behoven: säkerhet, rättvisa och självkänsla. Gällande självkänsla, som feel 
special baseras på, bekräftas detta framförallt av det resultat som kan kopplas till 
uppmärksam- och varm/välkomnande personal. Behovet rättvisa är enligt Schneider och 
Bowen starkt förankrat i serviceupplevelsen där hotellpersonal uppträder vänligt, flexibelt, 
fullföljer åtaganden, samt uppträder ärligt och artigt. Studiens resultat i termer av kundservice 
tyder på att kategorin vänlighet stämmer överens studien av Schneider och Bowen (1999) som 
bekräftar behovet rättvisa. Med andra ord kan vänlig personal ses som en förutsättning för att 
uppnå kundförtjusning men där ytterligare inslag av ökad självkänsla måste upplevas för att 
kundförtjusning skall uppnås till fullo. Gällande de andra underkategorierna av rättvisa såsom 
flexibelt uppträdande, att personalen fullföljer åtaganden och artighet kan dock inte bekräftas 
av studien och är därmed mindre relevant för att kunder skall uppleva kundförtjusning. Vidare 
kan studien inte heller bekräfta behovet säkerhet.  
 

5.2.1 Tidigare forskning om kundförtjusning i en hotellkontext 
 
Som empirin antyder är kundservice den kategori som dominerar gästers motivation till att 
sprida eWOM, oavsett upplevd kundförtjusning i form av pleasantly surprised eller feel 
special. Däremot skall tilläggas att kategorin kundservice är mer dominerande för feel special 
med 51 % jämfört med 25 % för pleasantly suprised. Detta resultat tyder på att service, i 
termer av interaktion mellan kund och servicepersonal, är mer vital för att skapa 
kundförtjusning genom en speciell känsla kontra en positiv överraskning. Studiens resultat 
visar stora likheter med forskning av både Torres och Kline (2013) och Magnini, Crotts och 
Zehrer (2011) där kundservice är den vanligaste orsaken till upplevd kundförtjusning. Några 
av de vanligaste identifierade underkategorierna av kundservice i studien för både pleasantly 
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surprised och feel special, nämligen personalens vänlighet och hjälpsamhet, är också 
överensstämmande med resultatet från Magnini, Crotts och Zehrer (2011). Gällande 
skillnader för kategorin: kundservice, mellan pleasantly surprised och feel special kan sägas 
att för pleasantly suprised förekommer det färre dominerande underkategorier jämfört med 
feel special där frekvensen istället är mer utspridd över de olika underkategorierna för 
kundservice. Resonemanget tyder på att gäster värdesätter flera olika kundserviceaspekter i 
form av varm och välkomnande personal, överraskningar och uppmärksamhet för att känna 
kundförtjusning genom en speciell känsla jämfört med att känna förtjusning av positiva 
överraskningar. För det senare värdesätter gäster snarare personalens vänlighet och 
hjälpsamhet för att känna förtjusning. En annan väsentlig skillnad söktermerna emellan är att 
underkategorin varm/välkomnande för feel special är den mest förekommande underkategorin 
av kundservice, om inte hänsyn tas till den underkategori av kundservice som ej kunnat 
definieras, till skillnad från pleasantly surprised. Detta torde vara en av de stora 
anledningarna till att feel special är mer beroende av kundservice än pleasantly surprised. 
Avslutningsvis kan även sägas att studien styrker överraskningsmomentet som vitalt i likhet 
med Crotts och Magnini (2010) samt Magnini, Crotts och Zehrer (2011) då denna kategori är 
dominerande för feel special. I relation till Torres och Kline (2013), som behandlar en 
typologi av kundförtjusning, visar studiens resultat att de viktigaste kategorierna inom denna 
typologi som motivation till att sprida eWOM att charismatic delight (personliga drag, i 
synnerhet vänlighet) bekräftas av både feel special och pleasantly surprised samt fulfillment 
delight (där personalen ger extra uppmärksamhet till gäster för att uppfylla deras psykologiska 
behov) i större utsträckning kan bekräftas av feel special jämfört med pleasantly surprised.  
 
För söktermen: pleasantly surprised, är de två efterföljande kategorierna, efter kundservice, i 
kronologisk ordning: hotellrum och renlighet. Detta visar att det inte bara är interaktionen 
med servicepersonal som är vital för att generera eWOM till följd av kundförtjusning, utan 
även påtagliga faktorer såsom inredning av gästrum, storlek av gästrum och renlighet. För feel 
special är de två efterföljande kategorierna, efter kundservice, i kronologisk ordning: 
hotellrum samt mat och dryck, vilket också indikerar relevansen av påtagliga faktorer. 
Däremot ser vi att mat och dryck snarare än renlighet är framstående. Möjligen kan mat och 
dryck även ha inslag av kundservice, vilket eventuellt bidrar till de många omnämnanden för 
söktermen feel special. Det skall även tilläggas att studiens resultat i likhet med Jeong och 
Jang (2011), som i sin studie behandlar motiv till att sprida eWOM i en restaurangkontext, 
kommer fram till att matens kvalitet inspirerar kunden till att sprida eWOM som baseras på 
viljan att hjälpa restaurangen i fråga. Vi vill dock understryka att denna parallell bör dras med 
viss försiktighet då enbart matens kvalitet troligtvis inte bidrar till att kunder känner sig 
speciella och därmed förtjusta, utan att detta snarare beror på inslag av kundservice. Däremot 
kan matens kvalitet tänkas motivera kundförtjusning genom positiva överraskningselement 
vilket vår studie till viss del kan styrka genom relativt hög frekvens för kategorin mat och 
dryck för pleasantly surprised.  
 
Gällande hotellrum är det samma underkategorier som dominerar för både pleasantly 
surprised och feel special, nämligen storlek- och inredning av rum samt bekvämlighet av dito. 
Storlek- och inredning av rum kan tolkas som att det förmedlar en speciell känsla för gästen i 
fråga, som troligtvis ökar viljan att sprida eWOM. I likhet med Crotts, Mason och Davis 
(2009), som i sin studie fann att kvalitén av hotellrum bidrar till kundförtjusning, ser vi även 
att detta är sammankopplat med viljan att sprida eWOM. De efterföljande aspekterna i 
kronologisk ordning från studien av Magnini, Crotts och Zehrer (2011) är renlighet och 
geografisk placering, vilket också generellt sett bekräftas av vår studie som några av de 
viktigaste faktorerna. Hotellrum som nämndes som andra vanligaste kategorin i studien skiljer 
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sig antagligen från Magnini, Crotts och Zehrer (2011) då studien har ackumulerat faktorer 
som storlek av rum och inredning av rum under en och samma kategori i form av hotellrum, 
till skillnad från Magnini Crotts och Zehrer (2011) som kategoriserade alla faktorer kopplade 
till hotellrum som separata. 
 

5.3 SERVQUAL 
 
Gällande teorin om SERVQUAL kontrasteras studiens resultat mot de fem 
servicekvalitetsdimensioner som härrör från SERVQUAL (se bilaga.3). Resultatet från 
söktermerna pleasantly surprised och feel special kan i viss utsträckning förklara alla 
servicekvalitetsdimensioner i SERVQUAL där dimensionerna tangibles, responsiveness och 
assurance identifieras i störst utsträckning för båda söktermerna. Vi ser att de viktigaste 
servicekvalitetsdimensioner som motiverar människor till att sprida eWOM, till följd av 
kundförtjusning, och specifikt pleasantly surprised, är assurance, responsiveness och 
tangibles, medan empathy, assurance, responsiveness och tangibles är dominerande för feel 
special. Placering av hotell, prisvärdhet, tystnad av hotell, hotellets atmosfär och 
underhållning på hotellet i fråga är de mest framstående kategorier som inte kan förklaras av 
servicekvalitetsdimensionerna i SERVQUAL, och där nya dimensioner kan behöva skapas för 
att ta hänsyn till dessa kategorier. Studier av Ladhari (2009), Carman (1990), Buttle (1996) 
samt Finn och Kayande (2004) framhåller också att SERVQUAL som teori kan behöva 
anpassas genom att ta bort eller lägga till servicekvalitetsdimensioner beroende på vilken 
kontext som undersöks.  
 
Gällande servicekvalitetsdimensionen assurance är det framförallt vänlig/trevlig personal som 
är den dominerande underkategorin av kundservice för både pleasantly surprised och feel 
special. För responsiveness är det framförallt underkategorin: hjälpsamhet, som dominerar för 
både pleasantly surprised och feel special. Vidare för tangibles är det framförallt hotellrum, 
där underkategorierna, storlek av rum, inredning av rum samt bekvämlighet av rum som 
dominerar för både pleasantly surprised och feel special. Identifierade skillnader för de olika 
söktermerna för servicekvalitetsdimensionen tangibles är att renlighet dominerar för 
pleasantly surprised till skillnad från feel special där mat & dryck istället får mest 
omnämnanden. Andra identifierade skillnader gäller servicekvalitetsdimensionen empathy 
som är viktig för feel special men inte för pleasantly surprised. Detta kan förklaras av att 
varm/välkomnande personal är viktigare för hotellgäster för att känna sig speciell, och därmed 
förtjust, i jämförelse med positiva överraskningselement som genererar förtjusning. Även fast 
kundservice är den enskilt mest förekommande kategorin för båda söktermerna ser vi att 
tangibles totalt sett är den största servicekvalitetsdimensionen som dominerar i relation till de 
andra dimensionerna i SERVQUAL. Dock gör sig den jämförelsen inte riktigt rättvis då de 
fyra andra servicekvalitetsdimensionerna, bortsett från tangibles, alla syftar till kundservice 
och därför blir dessa dimensioner mindre, procentuellt sett. 
 

5.3.1 SERVQUAL i en hotellkontext 
 
Jämfört med Fick och Ritchie (1991) som visade att reliability och assurance är de viktigaste 
servicekvalitetsdimensionerna för fyra olika industrier: flyg-, hotell-, restaurang- och 
skidserviceindustrin, ser vi istället att empathy, tangibles, responsiveness och assurance är de 
viktigaste servicekvalitetsdimensionerna för motivation till att sprida eWOM till följd av 
kundförtjusning i en hotellkontext. I relation till studien av Mei, Dean och White (1999) som 
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utvecklade HOLSERV från SERVQUAL i en hotellkontext bekräftar vår studie 
servicekvalitetsdimensionerna tangibles och employees, som kan ses som kundservice, om än 
ospecificerad. Employees är även den mest dominerande servicekvalitetsdimensionen enligt 
Mei, Dean och White (1999), likt kategorin: kundservice, i denna studie. Mei, Dean och 
White som även identifierade reliability kan dock inte bekräftas av studien som en vital 
servicekvalitetsdimension. I kontrast till LODGSERV som utvecklats av Knutson et al. 
(1990), finns likheter där alla servicekvalitetsdimensioner från SERVQUAL bekräftas. 
Däremot fann Knutson et al. att reliability är den viktigaste servicekvalitetsdimensionen, med 
assurance, responsiveness och tangibles i efterföljande ordning. Följaktligen skiljer sig 
studiens resultat gällande reliability, men bekräftar att assurance, responsiveness och 
tangibles även är vitala servicekvalitetsdimensioner i termer av motivation till att sprida 
eWOM till följd av kundförtjusning. Studien visar även på likheter med Saleh och Ryan 
(1992) som identifierade fem dimensioner av servicekvalitet: conviviality, tangibles, 
reassurance, avoid sarcasm och empathy, där tangibles och empathy kongruerar med studien.  
Vidare bekräftar studien, i likhet med Akan (1995) att vänlig personal (assurance) och 
tangibles är viktiga servicekvalitetsdimensioner, men skiljer sig i det som avser kompetent 
personal. Även Wilkins, Merrilees och Herington (2007) framhåller tangibles som en viktig 
servicekvalitetsdimension där framförallt inredning och hotellrummets kvalitet bekräftas av 
studien. Gällande kundservice bekräftar studien vidare resultat från Wilkins, Merrilees och 
Herington att vänlig-, uppmärksam- och hjälpsam personal, som kan kopplas till assurance 
och responsiveness samt VIP-behandlingar, som kan kopplas till empathy, är viktiga 
dimensioner för bra servicekvalitet i en hotellkontext, dock inte att personalen måste agera 
respektfullt och snabbt. Denna skillnad torde kunna förklaras av att gäster som upplever 
kundförtjusning inte sätter samma värde i dessa serviceelement. Avslutnings identifierade 
Getty och Getty (2003): tangibility, reliability, responsiveness, confidence och 
communication, där responsiveness och tangibles även kan bekräftas som vitala 
servicekvalitetsdimensioner som motivation till att sprida eWOM.  
 

5.3.2 Motiv till att sprida WOM/eWOM utifrån SERVQUAL 
 
Arasli, Mehtap-Smadi och Katircioglu (2005) som har undersökt motivation till att sprida 
traditionell WOM utifrån SERVQUAL fann tre stycken servicekvalitetsdimensioner, 
nämligen: responsiveness, empathy och reliability, där reliability, i olikhet med vår studie var 
den viktigaste dimensionen. Empathy och responsiveness som är två av de viktigaste 
dimensionerna i studien stämmer väl överens med studien av Arasli, Mehtap-Smadi och 
Katircioglu (2005). Det skall dock nämnas att empathy är framstående för feel special, dock 
inte för pleasantly surprised. Vidare undersökte Carpenter och Fairhurst (2005) effekten av 
kundnöjdhet, lojalitet och WOM i en detaljhandelskontext. Deras resultat visade att den enda 
servicekvalitetsdimensionen som direkt påverkade WOM, är empathy, vilket bekräftas av 
studien. Detta i synnerhet då Carpenter och Fairhurst (2005) samt Chaniotakis och 
Lymperopoulos (2009) konstaterar att empathy påverkar responsiveness assurance och 
tangibles, och att dessa dimensioner har en indirekt effekt till WOM. Med andra ord indikerar 
detta att servicekvalitetsdimensionerna: tangibles, assurance och responsiveness, som 
identifieras i denna studie indirekt påverkar viljan till att sprida eWOM där empathy till synes 
dominerar denna påverkan. Med detta i åtanke är människor möjligen mer motiverade till att 
sprida eWOM då man känner sig speciell kontra positivt överraskad, då empathy dominerade 
undersökningen för feel special, även om denna analys bör göras med försiktighet. I relation 
till studiens resultat som visar att just responsiveness och assurance är viktiga 
servicekvalitetsdimensioner för motivation till att sprida eWOM, är det intressant att 
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kontrastera mot Carpenter och Fairhurst (2005) forskning. Detta antyder att empathy kanske 
har en större påverkan än vad resultatet antyder, i synnerhet för pleasantly surprised, där 
empathy kunde identifieras i liten utsträckning. Även Torres och Kline (2013) menar att 
förtjusta gäster upplever en hotellvistelse som minnesvärd där upplevelsen innebär mer en 
bara ett rent rum, vilket också indikerar att tangibles i synnerhet torde förstärka upplevelsen 
som ett komplement till kundservicedimensionerna: empathy, assurance och responsiveness. 
Det skall dock nämnas att dessa servicekvalitetsdimensioner eventuellt korrelerar med 
varandra i enlighet med den kritik som Buttle (1996) uttrycker. 
 
Det går att se både likheter och olikheter med studiens resultat jämfört med tidigare studier. 
Den största skillnaden innefattar servicekvalitetsdimensionen, reliability som de flesta 
tidigare forskare har identifierat som en viktig servicekvalitetsdimension för motivation till att 
sprida eWOM. Då studien använder söktermer för att säkerställa kundförtjusning kan detta 
möjligtvis förklara att servicekvalitetsdimensionen: reliability, inte är betydande för att gäster 
skall känna sig speciella eller positivt överraskade, och därmed förtjusta. Det finns anledning 
att tro att gäster förväntar sig att utlovad service utförs på ett korrekt sätt vilket bidrar till att 
servicekvalitetsdimensionen: reliability, inte är avgörande för att gäster skall uppleva 
förtjusning. I studien kan vi endast urskilja reliability genom att personalen uppträder 
professionellt, vilket hotellgäster enligt studien inte nämnvärt motiverar spridning av eWOM 
till följd av upplevd kundförtjusning av serviceupplevelsen. Detta resultat kan möjligen se 
annorlunda ut om andra söktermer används. Resultatet kan möjligtvis även förklaras av 
Parasuraman, Zeithaml och Berry (1991) som menar att reliability relaterar till utfallet av 
service medan de andra fyra dimensionerna relaterar till leveransprocessen av en tjänst. Att 
döma av detta indikerar resultatet att kundförtjusning genom att gäster känner sig speciella 
eller positivt överraskade uppnås snarare genom hur tjänster värderas under leveransprocessen 
än hur själva utfallet värderas.  
 
Avslutningsvis, är det möjligt att de identifierade servicekvalitetsdimensionerna isolerat från 
varandra inte motiverar människor att sprida eWOM i någon större utsträckning, utan troligen 
är det kombinationen av dessa som är vital. Då många recensioner behandlar flera olika 
faktorer i en och samma recension, pekar detta på att det är någon form av helhetsupplevelse 
som beskrivs. Studien tyder således på att de olika dimensionerna som rör kundservice 
möjligen är beroende av den påtagliga dimensionen där hänsyn till helhetsintrycket tas. 
Resonemanget bekräftas av Wilkins, Merrilees och Herington (2007) som menar att det är den 
upplevda helhetskänslan av de olika servicekvalitetsdimensionerna som är avgörande för att 
gäster skall uppleva god servicekvalitet.   
 
 
  



 

36 

6 Slutsatser 
 
Här dras relevanta slutsatser för de identifierade motiven till att sprida eWOM till följd av 
kundförtjusning. Här behandlas även egna reflektioner kring studiens slutsatser.  
 
För att återkoppla till studiens forskningsfråga kan vi dra slutsatsen att kundservice är den 
dominerande motivationsfaktorn till att sprida eWOM till följd av upplevd kundförtjusning. 
Denna slutsats gäller för båda söktermerna, men vi kan se att kundservice är mer vital för att 
skapa kundförtjusning för söktermen feel special jämfört med pleasantly surprised. Det är i 
synnerhet överraskningar, varm/välkomnande- och uppmärksam personal som är de största 
bidragande faktorerna till detta. Vidare visar studien att underkategorierna av kundservice 
som i störst utsträckning påverkar gästers motivation till att sprida eWOM sammantaget är 
vänlig-, hjälpsam- samt varm/välkomnande personal.  
 
Bortsett från kundservice identifierades andra motivationsfaktorer som ligger till grund för 
gästers motivation till att sprida eWOM. Dessa är hotellrummet, där inredning och storlek av 
rum är de viktigaste identifierade faktorerna, samt renlighet och mat & dryck. Det är således 
inte enbart interaktionen med servicepersonal som är vital för att hotellgäster skall motiveras 
till att sprida eWOM utan också påtagliga faktorer. Den största identifierade skillnaden 
söktermerna emellan är att för feel special är mat & dryck viktig snarare än renlighet som är 
viktigt för pleasanly surprised. Tidigare studier tyder på att matens kvalitet inspirerar 
människor till att sprida eWOM. Även fast mat & dryck förekommer för båda söktermerna är 
kategorin viktigare för feel special då mat & dryck även kan tänkas ha inslag av kundservice, 
till skillnad från ett rent rum/hotell. Vidare skall sägas att hotellets placering även får anses 
som ett viktigt motiv till att sprida eWOM till följd av upplevd kundförtjusning.   
 
Gällande servicekvalitetsdimensioner bekräftar studien alla dimensioner i teorin 
SERVQUAL. Tangibles, empathy, assurance och responsiveness är de viktigaste 
servicekvalitetsdimensioner som motiverar hotellgäster till att sprida eWOM till följd av 
upplevd kundförtjusning. I synnerhet är empathy, i likhet med tidigare forskning kring WOM, 
den dominerande servicekvalitetsdimensionen för att sprida eWOM. Detta visas i synnerhet 
för feel special där dimensionen är dominerande, men även för söktermen pleasantly 
surprised där empathy påverkar dimensionerna responsivesness, assurance och tangibles som 
har en indirekt effekt till spridning av WOM. Av detta kan vi säga att människor möjligen är 
mer motiverade till att sprida eWOM då hotellgäster känner sig speciella kontra positivt 
överraskade, då empathy dominerar undersökningen för feel special, även fast denna slutsats 
bör dras med försiktighet. Gällande servicekvalitetsdimensionen: reliability, förklaras denna 
emellertid inte nämnvärt i studien, vilket skiljer sig från tidigare forskning inom samma 
kontext. Detta torde kunna förklaras av studiens söktermer gällande kundförtjusning då 
servicekvalitetsdimensionen: reliability, uppenbarligen inte är betydande för att gäster skall 
bli kundförtjusta genom av att känna sig speciell eller positivt överraskad, som sedermera 
motiverar spridning av eWOM. Då reliability relaterar till utfallet av service snarare än 
leveransprocessen som de fyra andra servicekvalitetsdimensionerna refererar till, indikerar 
detta att service under leveransprocessen är viktigare för att känna förtjusning och därmed 
viljan till att sprida eWOM. Vidare skall även nämnas att framstående kategorier som 
identifierats, såsom placering av hotell, prisvärdhet, tystnad av hotell inte har kunnat förklaras 
av servicekvalitetsdimensionerna i SERVQUAL, och där eventuellt nya dimensioner bör 
skapas för att ta hänsyn till dessa faktorer. Det skall även tilläggas att det är kombinationen av 
servicekvalitetsdimensioner som troligtvis är vital för spridning av eWOM då tidigare 
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forskning antyder att helhetskänslan är viktigt för god servicekvalitet. Således bör inte 
slutsatser kring servicekvalitetsdimensioner dras då de är isolerade från varandra.    
 
Vad som är intressant för management inom hotellbranschen utifrån studiens resultat, i 
synnerhet hotellbranschen i Storbritannien, är att bra kundservice är det enskilt viktigaste 
elementet för att stärka sitt varumärke för bättre renommé och positiv ryktesspridning. Då 
förtjusta hotellgäster leder till högre omsättning i form av återbesök och nyförsäljning, men 
även möjligheten till ökad vinstmarginal då ett högre pris kan tas ut för hotellprodukten som 
sådan i relation till ”bara” en tillfredsställd kund. eWOM som till följd av dess snabbhet, 
enkelhet och utebliven kontakt ansikte mot ansikte når ut till fler personer än vad traditionell 
WOM gör, bör utnyttjas av management inom hotellbranschen genom att fokusera på sin 
servicepersonal. Det är i synnerhet vänlig-, varm-, välkomnande-, uppmärksam- och hjälpsam 
personal som bidrar till denna positiva ryktesspridning, men även att hotellgäster förses med 
positiva överraskningar och får dem att känna sig speciella, är vitala faktorer för 
kundförtjusning och positiv ryktesspridning. Därför bör hotellmanagement skapa tydliga 
strategier för att uppnå just detta, kanske i form av internutbildning med servicepersonal. 
Hotellmanagement bör även vara uppmärksam på att ha rena och väl utsmyckade rum, gärna i 
enlighet med hotellets image i fråga, och om möjligt, se till att gästen i fråga har gott om plats. 
Enligt studiens resultat kan eventuellt ett stort och väl utsmyckat rum ge hotellgästen en 
speciell känsla som anspelar på dennes inre sinnen som vidare stimulerar ryktesspridning. 
Vidare kan det vara fördelaktigt för ett hotell att ha en restaurang tillgänglig för sina 
hotellgäster, oavsett om denna drivs i egen regi eller om detta outsourcas, då gäster som 
upplevt kundförtjusning nämner mat och dryck i stor utsträckning.   
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7 Reflektioner 
 
I det avslutande kapitlet följer en allmän diskussion med reflektioner kring studien och dess 
teoretiska bidrag. Slutligen behandlas svagheter och förslag till framtida forskning inom 
ämnet.  
 
Då internet växer sig allt starkare, och där fenomenet eWOM får allt större betydelse för 
företags överlevnad och marknadsföringsstrategier kändes fenomenet därför intressant att 
undersöka. Även att konkurrensen idag blivit allt hårdare, där tillfredsställda kunder inte 
längre är tillräckligt för en framgångsrik affärsverksamhet, kändes ett 
kundförtjusningsperspektiv både relevant i termer av teoretiska bidrag, men även för oss 
personligen då det är vitalt från en företagsekonomisk synvinkel. Studien har även ökat vår 
förståelse kring vad som bidrar till förtjusta kunder, men även människors olika motiv till att 
sprida WOM och eWOM, i synnerhet från ett servicekvalitetsperspektiv. Hotellbranschen har 
varit både relevant och intressant att analysera då vi är intresserade av turism och att dito är en 
av världens största serviceindustrier. Vi tror att studien även har minskat gapet mellan WOM 
och eWOM, i termer av motivationsfaktorer, samt bidragit med intressanta skillnader av de 
två definitioner av kundförtjusning som tillämpats för studien. 
 

7.1 Svagheter och förslag till framtida forskning 
 
Det faktum att vi gjort en kvalitativ innehållsanalys gör att resultatet i stor utsträckning är av 
tolkande karaktär där reliabiliteten kan ifrågasättas. Vi ser att framtida forskning kring 
motivation till att sprida eWOM med fördel även fokuserar på intervjuer och fokusgrupper där 
en bättre förståelse av fenomenet som sådant kan skapas, till skillnad från kvalitativ 
innehållsanalys. Exempelvis tar studien inte hänsyn till motiv såsom huruvida eWOM sprids 
för att hjälpa ett företag eller andra konsumenter. Intervjuer hade även kunnat bidra till en 
bättre förståelse av ovan motivationsfaktorer som studien inte behandlar. Vidare hade 
intervjuer även på ett bättre sätt kunnat fånga i vilken utsträckning det personliga intresset för 
olika aktiviteter spelar in i termer av kundförtjusning, då detta är svårt att skapa sig en bra bild 
av genom kvalitativ innehållsanalys. Som tidigare nämnt kan det dock vara problematiskt att 
göra intervjuer och skapa fokusgrupper till följd av att endast 1 % aktivt sprider eWOM. 
Därför torde det vara lämpligast att utföra djupintervjuer med relevanta personer istället för 
fokusgrupper där det kan vara svårt att attrahera respondenter som de facto spridit eWOM. 
Med detta sagt bör med andra ord inte studiens resultat ses som representativt för människors 
känslor som resultat av en turistrelaterad upplevelse utan endast med relevans för fenomenet 
eWOM som sådant.   
 
Vidare tar studien inte hänsyn till kultur, kön eller ålder, vilket också hade kunnat ge 
intressanta insikter om likheter och olikheter i människors motivation till att sprida eWOM. 
Studien kan även innehålla ett antal recensioner från affärsresenärer då det inte har framgått 
huruvida en recension varit skriven av en affärsresenär eller turist. Detta kan ha påverkat 
studiens resultat då affärsresenärers preferenser om hotell med stor sannolikhet skiljer sig i 
jämförelse med gemene man. Framtida forskning kan med fördel undersöka eventuella 
skillnader mellan demografiska aspekter likväl som hotellvistelser av affärsresenärer och 
nöjesresenärer. 
 
Det skall även nämnas att spridningen av hotellens nationella placering inte är representativ 
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för Europa, utan snarare Storbritannien, då cirka 54 % av alla analyserade recensioner avsåg 
hotell i Storbritannien. Då datainsamlingen är gjord på Tripadvisor.com i en turist- och 
hotellkontext kan motivation till att sprida eWOM till följd av kundförtjusning även studeras i 
andra kontexter för att få en bättre förståelse kring vilka servicekvalitetsdimensioner som 
bidrar till spridningen i fråga.  
 
Gällande servicekvalitetsdimensioner i SERVQUAL, som resultatet sätts i relation till, säger 
detta inte något om viktigheten av respektive dimension som motivation till att sprida eWOM. 
Även om studiens resultat tar hänsyn till frekvenser av respektive kategori, som sedan 
relaterats till servicekvalitetsdimensioner i SERVQUAL, kan framtida forskning fokusera på 
att mäta viktigheten av servicekvalitetsdimensionerna med hjälp av likertskalor, som 
traditionellt sett används när forskning utgår från SERVQUAL för att mäta servicekvalitet. 
Vidare kan även framtida forskning säkerställa samband mellan servicekvalitetsdimensioner, 
exempelvis om de identifierade servicekvalitetsdimensionerna korrelerar med varandra. 
Framtida forskning skulle även kunna säkerställa de likheter och skillnader som resultaten 
visar mellan feel special och pleasantly surprised, rent statistiskt, för att kunna dra mer 
trovärdiga slutsatser från resultatet. Avslutningsvis tillåter inte den kvalitativa 
innehållsanalysen studien att få någon insikt i hur stor glädje och överraskning som 
recensenterna faktiskt upplevt, eller tillika hur speciella dessa känt sig, och detta är en 
uppenbar brist med studien.  
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Bilaga.1  
 

Kod-schema (Magnini, Crotts & Zehrer, 2011): 
 

Customer service  
Cleanliness  
Value  
Facility (other than guestroom)  
Size of guestroom  
Décor of guestroom  
Renovation / Newness  
Food  
Amenities  
Quietness of hotel  
 
Underkategorier av kundservice (Magnini, Crotts & Zehrer, 2011): 
 
Friendly, nice 
Helpful  
Pleasant demeanor 
Accommodating 
Attentive 
Polite, courteous 
Quick, efficient  
Warm, welcoming 
Professional 
Provided unexpected surprise (e.g., room upgrade, cookies in lobby) 
Good service recovery  
Outgoing, fun 
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Bilaga.2 
 
Faktorer inom varje servicekvalitetsdimension (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988): 
 
Pl. XYZ has up-to-date equipment. 
P2. XYZ's physical facilities are visually appeaUng. 
P3. XYZ's employees are well dressed and appear neat. 
P4. The appearance of the physical facilities of XYZ is in keeping with the type of services 
provided. 
P5. When XYZ promises to do something by a certain time, it does so. 
P6. When you have problems, XYZ is sympathetic and reassuring. 
P7. XYZ is dependable. 
P8. XYZ provides its services at the time it promises to do so. 
P9. XYZ keeps its records accurately. 
P10. XYZ does not tell customers exactly when services will be performed.( - ) 
P11. You do not receive prompt service from XYZ's employees. ( - ) 
P12. Employees of XYZ are not always willing to help customers. ( - ) 
PI3. Employees of XYZ are too busy to respond to customer requests promptly. ( - ) 
P14. You can trust employees of XYZ. 
P15. You feel safe in your transactions with XYZ's employees. 
P16. Employees of XYZ are polite. 
P17. Employees get adequate support from XYZ to do their jobs well. 
P18. XYZ does not give you individual attention. ( - ) 
P19. Employees of XYZ do not give you personal attention. ( - ) 
P20. Employees of XYZ do not know what your needs are. ( - ) 
P21. XYZ does not have your best interests at heart. ( - ) 
P22. XYZ does not have operating hours convenient to all their customers. 
 
Översättning av servicekvalitetsdimensioner från engelska till svenska samt omformulering 
till positiv bemärkelse: 
 
Tangibles:  
1. Modern och aktuell utrustning. 
2. Faciliteter är visuellt tilltalande.  
3. Personalen är välklädd och förefaller vårdade.  
4. Faktisk erhållen service överensstämmer med de förväntningar som skapas av faciliteter.  
 
Reliability: 
5. Personalen lovar att göra något vid en specifik tidpunkt.  
6. När en kund har problem, är personalen förstående och lugnande. 
7. Personalen är pålitlig. 
8. Personalen förser kunden med service på utsatt tid.  
9. Personalen ser till att register och dokument är uppdaterade korrekt.  
 
Responsiveness: 
10. Personalen talar om exakt när en tjänst skall bli utförd.  
11. Snabb service från personalen 
12. Personalen är villig att hjälpa sina kunder.  
13. Personalen responderar på kundförfrågningar.  
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Assurance: 
14. Kunderna litar på personalen.  
l5. Kunderna känner sig trygga att göra transaktioner med personalen. 
l6. Personalen är artig. 
17. Personalen får tillräckligt stöd av management för att utföra sitt arbete på ett bra sätt.  
 
Empathy: 
l8. Personalen ger kunderna individuell uppmärksamhet. 
19. Personalen ger kunderna privat uppmärksamhet. 
20. Personalen känner till vilka behov deras kunder har.   
21. Personalen ser till kundernas bästa intresse.   
22. Öppettiderna är lämpliga för alla kunder. 
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Bilaga.3  
 
 Resultat i relation till servicekvalitetsdimensioner i SERVQUAL. 

SERVQUAL-dimensioner Kategori kundservice 
Tangibles Hotellrum 

 

Renlighet  
Mat och dryck 
Facilitet 
Bekvämlighet 
Välklädd personal 
Renovering/Ny 
 

Reliability Professionell 

  Responsiveness Hjälpsam 
  Snabb/effektiv service 

  

Tillmötesgående 
Service recovery 
 

 
  

Assurance Trevlig/vänlig 
  Trevligt uppträdande 

  
Artig 
Säkerhet 

  Empathy Uppmärksam 

  
Förser kunden med oväntad överraskning 
(främst uppgradering av rum) 

  
Varm/välkomnande 
Utåtriktad social 

 
  

Andra 
servicekvalitetsdimensioner 

Placering 
Prisvärdhet 

 

Tystnad på hotell 
Hotellets atmosfär 
Underhållning på hotellet 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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