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Abstract  

 

This thesis is written on behalf of Peter Hellman, Senior adviser at Hellman & Partners. This 

essay aims to illustrate that by using social media in their marketing companies can interact 

with the customer on a whole new level. However, within the tourism sector there are still 

many companies who have yet to realize the true potential in using social media as a 

marketing tool. 

 

Through our study we hope to contribute to a deeper understanding of how tourist companies 

use social media and what they hope to achieve by doing so. There has been a lot of research 

on social media within the fields of marketing and communication, yet particular research on 

how tourism companies can benefit from social media has been hard to find.  

 

We began our survey by studying previous research. To meet the purpose of this essay we 

chose to approach the subject qualitatively. We have conducted four interviews with people 

within the marketing department at two hotels and two travel agencies. We have also 

interviewed an expert for thoughts from a different perspective. In addition we created a 

mould that we used when we analyzed eight companies within the tourism sector. Lastly we 

attended a seminar where leading companies within the tourism and IT area spoke about 

trends and innovations.   

 

The result of the survey revealed that most tourist companies are using social media in some 

way in their marketing, however far from all are using it efficiently. Nevertheless those who 

are using social media productively use it to create a strong brand. Social media is also used 

in customer relationship management and to sense new trends and demands. Those who did 

not use social media to a large extent explained lack of time being the reason. Still our 

conclusion is that the real reason behind not using social media is not realizing its true 

potential. We find that social media is a marketing tool with endless possibilities for 

companies within the tourism sector.   

 

 

 

Keywords: Social media, marketing, communication, tourism  
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är skriven på uppdrag av Peter Hellman, Senior Adviser på Hellman & 

Partners. Uppsatsen avser att visa att med hjälp av sociala medier som 

marknadsföringsverktyg kan företag interagera med kunden på ett nytt revolutionerande sätt. 

Dock är det långt ifrån alla turistföretag som insett potentialen med att använda sig av sociala 

medier i sin marknadsföring.  

 

Med vår undersökning hoppas vi kunna bidra till en djupare förståelse om varför turistföretag 

använder sig av sociala medier och på vilket sätt. Det finns mycket forskning om sociala 

medier som marknadsförings- och kommunikationskanal men det råder fortfarande brist på 

forskning om hur turistföretag kan utnyttja kanalen till sin fördel.  

 

Vi inledde undersökningen med att göra en litteraturstudie där vi studerade resultat av 

tidigare forskning. För att uppfylla syftet med undersökningen har vi använt oss av ett 

kvalitativt tillvägagångssätt och utfört fyra intervjuer med hotell och researrangörer. Vi har 

även intervjuat en expert på området för ytterligare synpunkter. Utöver det har vi skapat en 

analysmall som vi använde oss av vid studien av hur åtta turistföretag använder sig av sociala 

medier. Vi har därtill närvarat vid ett seminarium med ledande företag inom turism- och IT-

branschen.     

 

Resultatet av vår undersökning visade att vissa de flesta företag använder sig av sociala 

medier. Det är dock inte alla som använder dem på ett effektivt sätt. De som inte använder 

sociala medier i stor utsträckning angav brist på tid som orsak. Vårt resultat visade att det 

egentligen är en fråga om att de inte insett potentialen med denna nya kanal.   

 

Efter undersökningen kunde vi konstatera att anledningen till att turistföretag använder sig av 

sociala medier är att synas på marknaden och för att inspirera, allt för att skapa ett starkt 

varumärke. Sociala medier används även för att skapa förtroende hos kunden och på det sättet 

vårda kundrelationen samt att se nya trender och vad kunden efterfrågar. Med hänsyn till vår 

teori och empiri kan vi konstatera att sociala medier är en marknadsföringskanal med ändlösa 

möjligheter. Vi hoppas därmed att vår uppsats bidrar med kunskap i ämnet och även kan 

inspirera till vidare forskning.  

 

 

 

 

Nyckelord: Sociala medier, marknadsföring, kommunikation, turismindustrin 

 

 

http://www.linkedin.com/company/1622809?goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=pro_other_cmpy
http://www.linkedin.com/company/1622809?goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=pro_other_cmpy
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Förord 
 
 
Vi har studerat hur turistföretag använder sig av sociala media för att kommunicera med 

kunden samt varför företagen använder sociala medier i sin marknadsföring. Denna uppsats 

är skriven på uppdrag av Peter Hellman, Senior Adviser på Hellman & Partners som är ett 

analys- och konsultföretag inom resebranschen med fokus på affärs- och kunskapsutveckling. 

Vi vill tacka vår handledare Gustaf Onn för vägledning genom undersökningen. Vi vill också 

tacka Peter Hellman för ett intressant uppdrag. Vi tackar även alla som har stöttat oss i 

skapandet av denna kandidatuppsats.  

 

 

Stockholm, 4 juni 2012  

 

 

 

 

 

 

____________  ____________ 
Marina Gustafsson  Sandra Martinsson 
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1. Introduktion 

I introduktionen tar vi upp bakgrunden till användandet av sociala medier som 

marknadsföringsverktyg, vårt syfte samt vilka frågeställningar vi utgått ifrån för att uppnå 

syftet. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 

 

Det blir allt vanligare att turistföretag använder sig av internet för att marknadsföra sig och 

kommunicera med kunden. Under de senaste åren har e-handel bidragit till rese- och 

turistnäringens ökade omsättning. Webbplatser och internetmarknadsföring är ett 

kostnadseffektivt alternativ för ett företag. 
1
 Peter Hellman, Senior Adviser på Hellman & 

Partners, har bedrivit forskning om hur turistföretag kan kommunicara på internet. Dock 

fanns ett behov av djupare förståelse av hur turistföretag arbetar med sociala medier och 

hemsidor. Av denna anledning utformade Hellman ett uppdrag till Södertörns Högskolas 

kandidatuppsatselever inom ämnet turismvetenskap. Vi tog oss an uppdraget.  

 

Sociala medier är en ny, ständigt växande kanal där företag kan nå ut till sina kunder. Sociala 

medier möjliggör för företag att kommunicera med kunden på ett nytt revolutionerande sätt 

som överträffar de traditionella marknadsföringssätten. Detta skapar helt nya möjligheter för 

word-of-mouth då budskap får en enorm spridningseffekt genom att användare delar 

information och erfarenheter med varandra. Med sociala medier fick företag chansen att 

kommunicera med potentiella kunder på ett personligt sätt fast med 

masskommunikationsomfattning. Genom att använda sociala medier på rätt sätt kan företag 

få bättre förståelse av trender och vad kunden verkligen efterfrågar. Marknadsföring med 

sociala medier har redan bevisats effektivt men är ännu underutvecklat. Med rätt kunskaper 

kan sociala medier bidra till ett paradigmskifte för marknadsföring med helt nya förhållanden 

mellan användare och företag. Sociala medier kan användas för att stärka varumärket, skapa 

förtroende, engagera kunden och för att få värdefulla uppgifter om trender och kundbeteende. 
2
 

 

Det är inte svårt att nå ut till kunder på internet med företagets nödvändigaste uppgifter via en 

hemsida. Men för att lyckas stärka sin ställning gentemot konkurrenterna krävs att företagen 

lägger ner tid och energi på sin webbplats. 
3
 Företaget Emarketer, som gör undersökningar 

och trendanalyser inom digital marknadsföring och media, anser att satsningen på sociala 

medier bör vara högsta prioritet för marknadsförare.
4
 

 

Dock är det få företag som insett att sociala medier kan förändra marknadsföringen i grunden. 

Att förflytta sin marknadsföring från tv-reklam och tidningsannonser till sociala medier har 

inte visat sig vara helt enkelt. Det handlar inte bara om ett byte av forum, utan om en 

fullständig förändring av hur man förhåller sig till marknadsföring. Ett grundläggande 

misstag som många företag gör är att skicka ut direktreklam och presmeddelande på sociala 

medier precis som man gör i andra kanaler. Ett annat vanligt misstag är att företag ser sig som 

                                                 
1
 Hellman, P, Bergman, K. ”Kommunicera Turism på nätet” Tillväxtverket, Hellman & Partners, 0036,  978-91-

86341-14-5, 2009, s.17. 
2
 Hafele, N. “Social Media Marketing, Interaction, Trends & Analytics”. Labelynstudio, 2011. 

3
 Hellman, Bergman, s. 23. 

4
 Hellman, Bergman, s. 19. 

http://www.labelynstudios.com/ictportfolio/courses/ict511/Nick%20Hafele%20-%20ICT%20511%20-%20Graduate%20Research%20Paper.docx
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avsändare och sociala medier- användarna som mottagare. I båda fallen missar man det som 

gjort sociala medier till en sådan framgång: möjligheten till interaktion.
5
  

 

Idag fungerar internet allt mer som ett forum för nätverkande och tvåvägskommunikation. 

Sociala medier som Facebook och YouTube har blivit en del av vardagen på nätet. Trots 

vissa svårigheter finns idag många sätt att hantera processen av relationsskapande på distans. 

Genom att exempelvis erbjuda en uppdaterad och aktuell webbplats med information som 

kunden litar på, blir det möjligt för besökaren att kontakta företaget via olika kanaler, samt att 

garantera att kunden alltid får en snabb feedback. Konsumentbeteende på internet skiljer sig 

markant från konsumentbeteende i en fysisk miljö. Forskning har till exempel visat att turister 

som söker information på nätet tenderar att spendera mer pengar på resmålet jämfört med de 

som söker information via andra källor.
6
 

 

Det finns en stor potential med sociala medier men det krävs både tid och energi för att 

lyckas bra med den typen av marknadsföring.
7
 Det uppstår också hot i form av ökad 

konkurrens; det blir allt lättare att komma in på marknaden via internet, men desto svårare att 

nå ut till kunderna. I och med att det blir allt enklare att navigera på webbplatser är det 

möjligt att söka rätt på mer information på kortare tid än vad som tidigare var möjligt, vilket 

innebär att avståndet mellan konkurrenter krymper.
8
 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att studera varför turistföretag använder sig av sociala medier i 

sin marknadsföring. För att förstå varför måste vi studera på vilket sätt de använder sig av 

sociala medier.  

 
1.4 Frågeställningar 
 

 Varför använder sig turistföretag av sociala medier?  

 Hur använder sig turistföretag av sociala medier i sin marknadsföring?  

 Varför använder turistföretag sociala medier på detta sätt? 

 Finns det någon anledning till att inte använda sociala medier i sin marknadsföring? 
 

 

 

 

                                                 
5
 Rydell, A., ”Kanalen utan kontroll.”, Veckans Affärer, 2012-04-19.  

6
 Hellman, Bergman, s. 35. 

7
 Holmström, E, Wikberg E, Sociala medier – en marknadsföringshandbok, Stockholm, Redaktionen, 2010, s. 

37. 
8
 Hellman, Bergman, s. 35. 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&publisher=Bokförlaget%20Redaktionen%20i%20Sthlm&fromproduct=true
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2. Metod 
I detta avsnitt tar vi upp hur vi gått tillväga för att uppnå resultatet, vilken vetenskapsansats 

vi har valt, vilka vetenskapstraditionervi grundar oss på samt metodkritik. 

 
2.1 Metodval  
 

För att genomföra undersökningen har vi använt ett kvalitativt tillvägagångssätt. Till skillnad 

från ett kvantitativt tillvägagångssätt bygger det kvalitativa perspektivet på en förståelse av 

den sociala verkligheten som bygger på hur deltagarna i ett visst sammanhang tolkar denna 

verklighet.
9
 Den kvalitativa ansatsen kändes som ett naturligt val då den erbjuder ett tolkande 

perspektiv
10

 med närhet till undersökningspersonerna.
11

 Det grundläggande är att under hela 

processens gång vara flexibel och inte ha en alltför sträng struktur. Betoningen ligger på 

kontexten och forskaren försöker uppfatta en situation på samma sätt som 

undersökningspersonen. Insamling av statistik och att generalisera resultaten hör inte hit utan 

det är den djupare förståelsen vi vill åt.
12

 

 

Vi har valt att samla in data till vår undersökning genom ett induktivt sätt. Med ett induktivt 

angrepssätt är teorin resultatet av en forskningsinsats.
13

 De teorier som är uppbyggda på ett 

induktivt sätt utgår ifrån observationer av det vi kan se och registrera i verkligheten omkring 

oss och teorin grundas på en rad sådana observationer. 
14

 I vår undersökning har vi genomfört 

semistrukturerade intervjuer och en observation av hur företag använder sociala medier med 

hjälp av en analysmall. Sedan kom vi fram till ett resultat, som skulle kunna leda till en ny 

teori. I vårt fall var inte syftet att skapa en ny teori men vi är medvetna om att det skulle 

kunna vara möjligt att uppnå detta genom vidare forskning i ämnet. Vi är också medvetna om 

att när forskaren väl genomfört fasen av teoretisk reflektion, kan han/hon behöva samla in 

ytterligare information för att kunna etablera de grunder som bevisar att en teori är hållbar 

eller inte. Detta görs på ett deduktivt sätt.
15

 

 
 

2.2 Hermeneutik  
 
Kvalitativa undersökningar hör ihop med den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska riktningen 

som har sina rötter i den humanvetenskapliga traditionen. Även idag söker teoribildningen 

inom humanvetenskaperna förståelse och insikt i mänskliga yttringar som språk, kultur, 

handlingar, historiska händelser och liknande. 
16

 Hermeneutik handlar om en syn som bygger 

på förståelse och tolkning. I denna inriktning ingår synpunkter som tillhör den 

samhällsvetenskapliga synen på samhället.
17

 Samhällsforskare har som mål att lyckas fånga 

den subjektiva innebörden av en social handling. Grunden till hermeneutik är den 

                                                 
9
 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, s. 250. 

10
 Bryman, s. 34. 

11
Magne Holme, I., Krohn Solvang, B., Forskningsmetodik, 2008, s. 93. 

12
 Bryman, s. 340-376. 

13
 Bryman, s. 29. 

14
Thomassen, M., Vetenskap, kunskap och praxis, Introduktion till vetenskapsfilosofi, 2007, s. 45. 

15
Bryman, s. 34. 

16
 Thomassen, s. 45. 

17
 Hellesnes J., Hermeneutik och kultur – Filosofiska fragment, 1991 s. 26. 
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intellektuella riktningen Verstehen av Max Webers, den hermeneutiska och fenomenologiska 

traditionen samt den symboliska interaktionismen.
18

 Forskningen går ut på att forskaren 

försöker nå en förklaring av det mänskliga beteendet.
19

 I vår uppsats handlar denna insikt om 

en förändring i samhällets beteende vad gäller marknadsföring. Vi vill undersöka en handling 

i det moderna samhället. Utgångspunkten för en hermeneutisk studie är att så långt som 

möjligt reflektera kring, tydliggöra och kreativt använda vår förståelse.
20

 Informationen vi 

grundade oss på för att komma fram till ett resultat är alltså inte registrerbar eller mätbar i 

samma mening som fysiska fenomen.
21

 I hermeneutiska studier undersöker forskare något 

som han/hon ännu inte känner, och det är endast genom dialog med detta ”främmande” – 

personer, upplevelser av sjukdom, praxishandlingar, händelser, texter och så vidare – som 

forskarens förförståelse kan förändras och korrigeras. Det är då nya meningar uppstår och 

kunskap bildas.
22

 När det sker ett sammanbrott i den omedelbara kommunikationen och vi 

försöker reda ut vad parterna egentligen menar, ägnar vi oss åt praktisk hermeneutik. Med 

hermeneutik har man traditionellt menat konsten att förstå, tolka och utlägga. Förmågan att 

förstå är en förmåga vi alla har som språkliga aktörer. Den hermeneutiska förmågan är något 

vi tillägnar oss genom att ta till oss modersmålet, ett naturligt språk, och som således ingår i 

den allmänna ”kommunikativa kompetensen”, kan vi kalla en naturlig förmåga.
23

 

 

 

 

2.3 Konstruktivism 
 

Hermeneutik hänger ihop med konstruktivism i och med att konstruktivismen säger att vi inte 

upplever världen omedelbart och förutsättningslöst utan tolkar den och formar den genom 

våra förväntningar, begrepp och teorier. Individens bidrag i kunskapsprocessen lyfts fram i ett 

perspektiv som bygger på en ”deltagarteori” om kunskap, det vill säga kunskap uppnås inte 

genom att ett subjekt passivt registrerar ett yttre objekt och dess egenskaper, utan genom att 

subjektet aktivt interagerar med världen. 
24

 I vår studie har vi interagerat med studieobjekten 

under utförandet av intervjuerna, det vill säga vi fick då undersöka på ett aktivt sätt och inte 

passivt. Vi skapade en relation till studieobjekten. Genom dessa konstruktioner etableras både 

vår självförståelse och verklighetsuppfattning. Kunskapsprocessen är alltså inte primärt 

individuell, utan kunskap skapas i de språkliga relationerna i sociala gemenskaper. 
25

 På det 

sättet är vår studie också kopplad till konstruktivismen. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18

 Bryman, s. 33. 
19

 Hellesnes, s. 25. 
20

 Thomassen, s. 194. 
21

 Thomassen, s. 46. 
22

 Thomassen, s. 195. 
23

 Hellesnes, sid. 25. 
24

 Thomassen, s. 204. 
25

 Thomassen, s. 205. 
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2.4 Metodkritik 
 

Vårt resultat kan inte generaliseras, eftersom det inte handlar om en omfattande kvantitativ 

studie. Vi är medvetna om att det finns en risk att våra egna åsikter och erfarenheter kan 

påverka resultatet av undersökningen. Dock anser vi att detta är viktigt för att kunna tolka och 

förstå studieobjekten. Vi är medvetna om att det finns andra sätt att undersöka ämnet, då det 

inte fanns obegränsat med tid för undersökningen har vi endast valt den kvalitativa ansatsen 

som metod. Med en kvantitativt ansats skulle vara möjligt att få en generell bild av ämnet 

med hjälp av enkätundersökning. Detta kan vara en möjlig fortsättning av vår kvalitativa 

studie. 

 

Ämnet vi skriver vår kandidatuppsats om är relativt nytt och vi är därmed medvetna om att 

vetenskapliga artiklar samt böcker snnabt blir innaktuella. Antalet intervjuade objekt kan 

anses som få men det vi strävade efter vid utförandet av intervjuarna var mättnad. Vi kände 

således efter fyra intervjuer med aktörer, en intervju med en expert och deltagandet i 

seminariumet, att inga nya teman dök upp.  

 

 
2.5 Tillvägagångssätt 
 
Vi var på ett tidigt stadium på möte med vår uppdragsgivare, Peter Hellman för att diskutera 

trender och komma fram till intressanta idéer. För att uppfylla vårt syfte kom vi fram till fyra 

frågeställningar som vi använt oss av i vår undersökning. Vi började med att studera om olika 

typer av metoder och bestämde oss för att ett kvalitativt tillvägsgångssätt passade vår studie 

bäst. Efter det gjorde vi en litteraturstudie och tog reda på vad tidigare forskning kommit 

fram till i ämnet. Vi gjorde tre personliga intervjuer och en mailintervju med totalt två hotell 

och två researrangörer. Vi har även intervjuat en expert på området för att få åsikter om 

sociala medier från en annan synvinkel. Utöver detta har vi även skapat en analysmall som vi 

använt oss av då vi studerat fem hotell och tre researrangörer för att få en stadigare grund till 

analysen. 

 

Efter att vi transkriberat intervjuerna har vi sammanfattat och lämnat ute sådant som hamnar 

utanför ramarna för vår undersökning. Sedan har vi tittat närmare på hur de använder de 

sociala medierna samt i vilket syfte. Vid analysen har vi undersökt om vi kan hitta likheter 

och skillnader i intervjuerna och fokuserat på varför de använder/inte använder sociala 

medier. Vi har även tagit hänsyn till övriga intressanta synviklar studieobjekten haft samt 

återkommande svar. Vid analysen av expertintervjun har vi plockat ut intressanta synvinklar 

och jämfört dessa med informationen vi fått från aktörerna. Svaren i analysmallen har 

fungerat som en kartläggning där vi försökt se samband. Utöver det sammanfattade vi även 

våra egna intryck från hemsidorna, om det var speciellt bra eller dåligt. Slutligen 

sammanställde vi resultatet från alla våra källor och sammanfattade vår uppfattning i 

analysen.   
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2.5.1 Semistrukturerad intervju  
 
För att få en djupare förståelse av varför turistföretag använder sociala media var det viktigt 

för oss att träffa personer från företagen som är insatta i ämnet. Vi valde att göra 

semistrukturerade intervjuer och använda oss av en intervjuguide, för att detta är en flexibel 

intervjumetod som lämnar utrymme för studieobjekten att framföra ytterligare åsikter och 

synvinklar. Vi utformandet av intervjuguiden delade vi upp frågorna i olika avsnitt som 

skulle beröras under intervjun, men ställde inte nödvändigtvis dessa i samma ordning till alla 

studieobjekt. Vid semistrukturerande intervjuer finns även möjlighet att ställa fler frågor än 

man planerat om så behövs.
26

 Vi övervägde noga olika frågeställningar och vilken 

information vi förväntades få med hjälp av frågorna. Det var viktigt för oss att lämna 

utrymme för studieobjekten att komma med egna idéer och synsätt men vi strävade ändå efter 

en viss ordning i intervjuguiden. Vi hade både direkta frågor och sonderingsfrågor samt 

utrymme för preciserande frågor som kan dyka upp under intervjuns gång. 
27

 

 

2.5.2 Analysmall  
 
För att få svar på vår frågeställning ”hur använder turistföretag sociala medier i sin 

marknadsföring?” har vi också skapat en analysmall för att studera åtta aktörers hemsidor 

samt se om de finns tillgängliga på de sociala medierna vi valt ut för vår undersökning. 

Mallen underlättade för oss att få överblick över hur användningen av sociala medier kan se 

ut i turismföretag samt om några sociala medier är vanligare än andra. Vi har valt att studera 

företag som medverkade i seminariet ”Drivkraft med Mobilen och Sociala Medier”. Vi har 

fått hjälp av experten Camilla Qvicks i framställningen av denna analysmall. Qvicks 

utvecklade en analysguide för studenter av Turismprogrammet på Södertörns Högskola. I 

föreläsningen om visuell kommunikation fick studenterna besvara på ett antal frågor om en 

vald hemsida där de fick bland annat analysera hemsidans funktionalitet, struktur och tjänster. 

Vi skapade själva en analysmall men tyckte att den behövde kompletteras, därför valde vi att 

hämta inspiration från Qvicks analysguide till vår undersökning.  

 

Vi delade upp analysmallen efter de olika sociala medierna som undersökts. För varje socialt 

medium har vi de undersökta aktörerna som konstanter respektive frågor om hur det sociala 

mediumet används som variabler. För att ta reda på vilka variabler som var intressanta utgick 

vi från de utförda intervjuerna samt vår teoretiska studie för att se hur de sociala medierna 

kan användas. Vi har anpassat variablerna efter varje socialt medium, till exempel är det 

vanligt med bilder och videor på Facebooksidor och vi har därför haft med det som variabel 

vid studien av Facebook.  

 

 
 

2.6 Val av studieobjekt 
 
Vi har valt att avgränsa oss till företag i Sverige, då dessa var mer tillgängliga för oss att 

undersöka. Vi har också valt att intervjua en expert på området för att kunna få en uppfattning 

om ämnet från ett annat perspektiv. Vi har även deltagit i seminariet ”Affärsmöjligheter, 

                                                 
26

 Bryman, s. 301-302. 
27

 Bryman, s. 304-312. 



7 
 

marknadsföring, strategier och tips” där vi fick ta del av föreläsningar om möjligheter med 

sociala medier och den mobila världen. 
 
Vi har valt att undersöka researrangörerna Classic World och Kilroy samt hotellen Clarion 

Sign och Best Western. Studien omfattar Facebook, Twitter, blogg, YouTube, nyhetsbrev 

samt LinkedIn. Anledningen till att vi valde att studera dessa sociala medier är för att dessa 

sociala medier de största i dagens läge.  

 

 

2.7 Presentation av respondenter 
 

Classic World Travel by ECstay AB- Researrangör som skräddarsyr annorlunda resor till 

Storbritannien, Frankrike, Irland, Mallorca och Italien enkillda resenärer eller grupper.  

Intervjuad person – Jaana Alenius, företagets VD. 

 

Kilroy – Researrangör som specialiserat på att erbjuda produkter och tjänster skräddarsydda 

för ungdomar och studenter.  

Intervjuad person – Catherine Lee-Klockare, Marketing Assistant, Sara Pontander, Marketing 

Manager 

 

Hotel Clarion Sign – Hotell som tillhör kedjan Nordic Choice Hotels. 

Intervjuad person - Hanna Hedman, Marketing chef  

 

Best Western – Hotellkedja där varje hotell har sin egen karaktär. 

Intervjuad person – Tommy Evin, försäljningschef, e-commerce/Leisure 

 

Camilla Qvick – Lärare På Södertörns Högskola.  Camilla gick ut Konstfack 1999 och har 

sedan dess arbetat med bild, form och undervisning, bl. a. med kortare inhopp på Södertörns 

Högskola sedan våren 2002. Sedan augusti 2010 arbetar hon främst med kurser i 

medieteknik; fristående kurser, IT, medier och design-programmet, Spelprogrammet, 

Informatörsprogrammet, Turismprogrammet och lärarutbildningarna.  

 
 
2.8 Källkritik  
 
Forskningsområdet sociala medier är ett relativt nytt. Det uppstår nya forksningsartiklar varje 

dag. Internetkällorna förändras i och med att nya innovationer i området görs. Därför är vi 

medvetna om att vissa av källorna som används i undersökningen kan förändras 

kontinuerligt. Vi har också använt oss av tidiningen Veckans Affärer som källa. Vi är 

medvetna om att det inte är en vetenskaplig källa men däremot är tidningen en respekterad 

tidning inom näringslivet och enligt tidningens egen hemsida så är Veckans Affärer 

förstahandsvalet för näringslivet beslutfattare.  

 

Vi har också använt oss av tidigare vetenskapliga artiklar samt böcker som gavs ut för några 

år sedan och kan anses som omoderna. Vi tycker dock att det varit nödvändigt att använda 

dem i undersökningen för att kunna få en bredare uppfattning om vad som tidigare 

undersökts. För att kompensera detta har vi valt att främst förlita oss på nyare källor som till 

exempel rapporten Social Media Marketing Industry Report som gavs ut 2012. Vi är 
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medvetna om att vi använt oss av A-kurslitteratur i vår undersökning, det vill säga boken 

Forskningsmetodik. Vi har dock använt oss av litteratur på mer avancerad vetenskaplig nivå 

som Samhällsvetenskapliga Metoder. 

 
 
2.9 Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes efter vår litteraturstudie då vi ville ha en stadig kunskapsgrund 

inom ämnet samt för att ta fram lämpliga frågor. Totalt genomfördes fyra intervjuer med 

aktörer varav en skedde via mail. En representant från Classic World intervjuades den 20:e 

april i cirka 40 minuter. Två representanter för Kilroy intervjuades den 2: maj i cirka en 

timme och trettio minuter och en representant från Hotel Clarion Sign intervjuades den 11:e 

maj och varade i cirka en timme. Best Western intervjuades via mail den 22: maj. Camilla 

Qvick intervjuades den 9:e maj i cirka 50 minuter. Till aktörintervjuerna använde vi oss av en 

intervjuguide med frågor vi gärna ville ha svar på även om det fanns plats för övriga tankar 

och synpunkter också. Vid expertintervjun lät vi samtalet flyta på fritt även om vi förberett 

vissa frågor.   

 

När vi var färdiga med intervjuerna deltog vi i seminariet ”Drivkraft med Mobilen och 

Sociala Medier” som ägde rum 14:e maj på Stockholms Brygge. Dennis Bederoff från 

tilväxtverket var moderator och det var totalt 13 föreläsare från olika företag inom 

turismbranschen. Vi spelade in hela seminariet och tog bilder.    
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3. Tidigare forskning  
I detta avsnitt går vi igenom tidigare studier om ämnet marknadsföring genom sociala 

medier. Syftet med detta avsnitt ät att kartlägga det som tidigare undersökts för att kunna 

hitta en placering för vår egen forskning.  
 
 

I vårt arbete har vi utgått bland annat ifrån Rapporten 0036 Kommunicera turism på nätet – 

tillväxteverket som släpptes oktober 2009. Rapporten gav oss en inblick i hur användandet av 

sociala medier på internet ser ut i dag samt vilka möjligheter som finns för turistföretagen. 

Rapporten visar att vi befinner oss i internets ”tredje våg” enligt företaget Google.  

 

 

Figur 1
28

 
 

1.0 Den första vågen (1994-1998) visar hur det hela började med främst 

informationsspridning och informationssökning via sökmotorer som Hotmail, Yahoo och 

Google.   

 

2.0 Den andra vågen (1998-2003) kännetecknas av en utveckling mot köp, distribution och 

kommunikation.  

 

3.0 Idag fungerar internet allt mer som ett forum för nätverkande och tvåvägskommunikation. 

Det talas idag om sociala medier och bloggosfär, det vill säga att communities som Facebook 

och YouTube har blivit en del av vardagen på nätet, liksom bloggar. Utrycket Web 2.0 (eller 

som i turism-och resesammanhang Travel 2.0) används ibland för att beskriva fenomenet. En 

webbsida är mer än bara en webbsida, det är även en mötesplats för företag och kunden. 

Internetmarknadsföring handlar om att skapa ett mervärde för besökaren, det vill säga att 

besökaren känner att han/hon får något utöver det vanliga. 
29

 

 
Vi har också utgått från Rapporten Social Media Marketing – Interaction, Trends and 

analytics av författaren Nick Hafele. Rapporten bidrar med viktig information om hur sociala 

medier appliceras i marknadsföringen av företag. Sociala medier är ett nytt, snabbt och 

växande sätt som företagen använder sig av för att locka potentiella kunder.  Sociala medier 

gör det möjligt för företagen att samarbeta med kunderna på ett personligt sätt, ett sätt som 

                                                 
28

 Figur 1: ”Tredje vågen”, Hellman, Bergman, s. 18. 
29

 Hellman, Bergman, s. 34. 
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skiljer sig från den traditionella reklamen. Användaren av sociala medier sprider den 

informationen han/hon får till sina personliga kontakter. Ett exempel är när en användare 

(potentiell kund) sprider information om ett visst företags Facebooksida till sina kompisar på 

Facebook. 
30 

 

I rapporten Social Media Marketing Industry Report – How Marketers Are using Social 

Media to Grow their Businesses har författarna undersökt 3800 marknadsförare, för att kunna 

komma fram till hur de använder sig av sociala medier och även deras åsikter om hur 

användandet kommer att se ut i framtiden.  Det författarna kommer fram till är att det finns 

ett värde i att marknadsföra sig genom sociala medier men det som fortfarande saknas är 

kunskap om hur man kan mäta investering samt avkastning med den typen av 

marknadsföring. De har också kommit fram till att bland de viktigaste sociala medierna är 

YouTube den viktigaste och den som marknadsförarna borde satsa mer tid på i framtiden. 

Google+ är däremot det sociala medium som marknadsförarna borde lära sig mer om. I 

dagens läge är det bara 40 procent av marknadsförarna som använder sig av Google+, 70 

procent som har intresse för att lära sig mer om det samt 67 procent som planerar att bli mer 

aktiv där.
31

 

Figur 2
32

 

 

 

Trotts det så är det Facebook det ledande socialt medium som visas i diagrammen. Sedan 

kommer Twitter, LinkedIn, bloggar och YouTube. De sociala medierna har behållit sin 

position sedan 2011.  

Generellt visar rapporten att sociala medier fortfarande är underutnyttjade. Endast 30 procent 

av företagen satsar på användandet av sociala medier i sin marknadsföring, dock har det skett 

en ökning med 28 procent år 2011. Sammanfattningsvis ser vi att det finns tidigare studier 

som bidrar till kunskapen inom ämnet marknadsföring med hjälp av sociala medier men hur 

det appliceras till turistföretag är fortfarande ett relativt outforskat område som vi 

förhoppningsvis kommer att bidra med kunskap till genom vår undersökning.   

 

Vi har dessutom utgått från ett antal böcker som handlar om marknadsföring via sociala 

medier. Boken Sociala Medier - en marknadsföringshandbok skriven av Emil Holmström och 

                                                 
30

 Hafele, N. “Social Media Marketing, Interaction, Trends & Analytics”. Labelynstudio, 2011. 
31

Stelzner, http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2012.pdf?9d7bd4  
(hämtad 2012-04-13). 
32

 Figur2: “Commonly Used Social Media Tools”, Stelzner. 
http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2012.pdf?9d7bd4  
(hämtad 2012-04-13). 

http://www.labelynstudios.com/ictportfolio/courses/ict511/Nick%20Hafele%20-%20ICT%20511%20-%20Graduate%20Research%20Paper.docx
http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2012.pdf?9d7bd4
http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2012.pdf?9d7bd4
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Erik Wikberg visar att i och med att sociala medier inte är en kommunikationskanal som 

funnits tillgänglig i äldre traditionell marknadsföring, så skiljer sig förutsättningarna för att 

bedriva en kampanj på flera sätt jämfört med andra kanaler. En kampanj i sociala medier 

utnyttjar möjligheten att att interagera och sprida budskap. Den tillvaratar potentiella kunders 

etablerade sociala nätverk för att öka företagets närvaro samt möjliggör för konsumenter att 

själva vara med och sprida marknadsföringsbudskapet och på så sätt bli ambassadörer för 

företaget. 
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33

Holmström, Wikberg, s. 37. 
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4. Teori 
Här tar vi upp olika teorier och modeller som vi använt för att komma fram till vårt resultat.  

 
4.1 Marknadsföring  
 

Idag är internet ett etablerat media, precis som andra traditionella medier som radio, tv och 

tidningar och marknadsföring via internet har ökat kraftigt de senaste åren. 
34

 Marknadsföring 

handlar om att utveckla och tillfredsställa mänskliga behov och önskningar. Bra 

marknadsföring handlar om att upptäcka vad kunden egentligen är ute efter. Det kan också 

definieras som en organisatorisk process för att skapa, kommunicera och leverera värde till 

kunden samt för att hantera relationen till kunden på ett sätt som gynnar organisationen och 

dess intressenter.  
35

 

 

Marknadsföringens funktion är att få igång utbytesprocesser mellan säljare och köpare på 

marknaden, det vill säga överbrygga avståndet mellan produkt och marknad. Detta avstånd 

kan vara fysiskt, mentalt eller ekonomiskt. Det fysiska avståndet handlar om att utveckla 

fungerande distributionskanaler, lager och transport. Det mentala avståndet består av 

marknadens och kundernas okunnighet om varandras preferenser. Avståndet kan överbryggas 

genom att kommunicera och förmedla kunskap mellan marknadens parter (företag och kund) 

och anpassa utbud till kund/marknad. Det ekonomiska avståndet handlar om att förändra 

kundens uppfattning om transaktionen och dess värde, och anpassa utbud till efterfrågan 

genom produktens pris. Ett företag kan kommunicera med marknaden på olika sätt. De 

kommunikationsmedel (promotion/mediemix) som företaget kan använda är reklam, 

säljfrämjande åtgärder, publicitet, personlig försäljning och direktmarknadsföring. 
36

 

 

Att sälja är dock inte det huvudsakliga syftet med marknadsföring. Det handlar snarare om att 

förstå kunden så väl att produkten eller tjänsten tillfredsställer honom/henne på ett så 

framgångsrikt sätt att den säljs av sig själv.
37

 

 

4.1.1 Relationsmarknadsföring 

 
I dagens informationssamhälle blir det lätt att företagets budskap drunknar i det enorma 

flödet av information som når kunderna via olika medier. Konsumenterna får allt större 

tillgång till information. Detta skapar en större medvetenhet och fler valmöjligheter vilket i 

sin tur ökar kundens makt. Som resultat av detta minskar köptroheten gentemot företagen. 
38

 

 

 
 
 

                                                 
34

 Gustavsson, M., Marknadsföring på Internet, 2007, s. 8. 
35

 Kotler, P., Lane Keller, K., Marketing Management, 2009, s.45. 
36

 Gustavsson, M., Marknadsföring på Internet, 2007, s. 8. 
37

 Kotler, Lane Keller, K., s. 45. 
38

 Blomqvist, R., Dahl J., Haeger T., Relationsmarknadsföring, 2007, s. 18. 
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Figur 3
39

 

 

 

Relationsmarknadsföringsmodellen består av fyra element. Relationsmarknadsföring som 

strategi, operativ relationsmarknadsföring, kundlojalitet samt lönsamhet.
40

 

Relationsmarknadsföringen ses alltså som en strategi, som i slutändan skall leda till ökad 

kundlojalitet och ihärdig lönsamhet. Lönsamheten kan öka genom större kundlojalitet. Då 

kundomsättningen minskar behöver företaget inte längre fokusera på att ständigt attrahera 

nya kunder och på så viss minskas kostnaden för marknadsföringen. Det är mer lönsamt att 

behålla en befintlig kund än att fånga en ny. En annan positiv aspekt är att företaget på detta 

sätt kan få ”gratis” marknadsföring via word-of-mouth från kunderna.
41

 

Relationsmarknadsföring handlar om att skapa ett värde i kundrelationerna. Därigenom kan 

kundlojaliteten ökas och på så sätt kan lönsamheten förbättras. 
42

 

 

Många företag har insett att det finns stora möjligheter med användandet av internet för att 

effektivisera kundservice, underhålla kundrelationer och för att göra marknadsföringsbudskap 

mer personliga. Några trender som internetutvecklingen har drivit fram är att kunden får allt 

mer makt då det blivit lättare att få tillgång till information. Man talar om att det skett ett 

maktskifte. En annan trend är att konkurrensbilden förändrats eftersom det tillkommer många 

nya aktörer och de befintliga blir allt mer innovativa. Tempot har ökat vilket har medfört ett 

snabbare informationsbehov. En av de största potentialerna med internet är möjligheten att 

aktivt involvera kunden i relationen som kanaliseras via allt fler kontaktytor som till exempel 

intressegrupper.
43

 

 

                                                 
39

 Figur 3: ”Relationsmarknadsföring”, Blomqvist, Dahl, Haeger, s.22. 
40

 Blomqvist, Dahl, Haeger, s 21. 
41

 Blomqvist, Dahl, Haeger, s S.26. 
42

 Blomqvist, Dahl, Haeger, s S.35. 
43

 Blomqvist, Dahl, Haeger, s S.96-98. 
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Arbetet för att öka kundlojaliteten är en viktig aspekt i denna modell. Detta kan göras bland 

annat genom att minska den upplevda risken. Att sälja tjänster är alltid förenat med viss risk 

på grund av dess icke påtagliga karaktär men att göra det osynliga synligt för kunden kan 

skapa förtroende. Att ge ett bra första intryck är också viktigt för att kunden ska känna sig 

trygg men ett bra sista intryck är minst lika viktigt för att kunden ska komma tillbaka och för 

spridning av positiv word-of-mouth. Att mäta och försöka styra kundens förväntningar spelar 

stor roll i utformandet av erbjudanden och för att hänsyn till olika slags preferenser som 

kunden kan tänkas ha. Allt handlar om att utbilda och styra kunden till att bli en bättre 

medproducent av lösningen. Kommunikation blir otroligt viktigt.
44

 

 

Relationsmarknadsföringen har både direkta och indirekta effekter på företagets lönsamhet. 

Direkta effekter kan vara att operationskostnaden blir lägre då kunden vet vilken roll den 

spelar i interaktionen med företaget. Kunden får en stabilare förväntningsnivå vilket gör det 

lättare för företaget att leverera rätt erbjudande. På samma sätt slipper företaget till stor del att 

rätta till fel som också innebär kostnader. Vidare är nya kunder förknippade med nya 

kostnader. Genom att fokusera på befintliga kunder minskar behovet att ständigt locka nya. 

Interaktiva medier kan med fördel användas för att underhålla befintliga kundrelationer och 

även i viss mån till att locka nya. Relationsmarknadsföringen kan även vara lönsamt för 

företaget då vissa produktutvecklingskostnader kan undvikas eftersom kunderna får möjlighet 

att delta mer aktivt i produktutvecklingen. Produktutbudet anpassas då till efterfrågan. Några 

indirekta lönsamhetseffekter är att lojala kunder tenderar att köpa mer under en längre 

tidsaspekt och möjligheten till positiv marknadsföring i form av word-of-mouth.
45

 

 

 
4.1.2 Word-of-mouth 
 

De två grundläggande tillvägagångssätten i word-of-mouth marknadsföring 

(referensmarknadsföring) är att utveckla ett starkt och mångsidigt kontaktnät och att skapa ett 

positivt budskap med ett slående framförande.
46

 Word-of-mouth har länge ansetts vara den 

mest kostnadseffektiva marknadsföringen som ett företag kan ägna sig åt. Vikten av att ha ett 

gott rykte kan inte underskattas.
47

 Idag vill inte kunden behöva leta efter företag, utan kunden 

vill ha referenser. Kunden är ute efter mer personlig information och en känsla av trygghet 

som inte är möjlig om man väljer endast utifrån en annons. Referenser kostar ingenting att 

skaffa och leder i fler fall till affär.
48

 ”Att göra affär genom referenser är bättre än annonser 

därför att det lättare leder till avslut, innebär färre frågor, medför en starkare känsla av 

lojalitet, ger mer långvariga kunder och viktigast av allt – ger en starkare tillit.” 
49

 Eftersom 

informationen kommer från en vän eller bekant skapas en starkare tillit till produkten. Att få 

en mängd personer att lämna goda referenser till företaget är vad framgångsrik word-of-

mouth handlar om. 
50

 

 
 

                                                 
44

 Blomqvist, Dahl, Haeger s.126-127. 
45

 Blomqvist, Dahl, Haeger s. 60-161. 
46

 Misner, I. N., Mun till mun, marknadsföring via referenser, 2010 .s.25. 
47

 Misner, s. 33. 
48

 Misner, s. 34-35. 
49

Misner, s. 37. 
50

Misner, s. 37. 
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4.1.3 Buzzmarknadsföring 

 
Buzzmarknadsföring fångar konsumenternas samt medias uppmärksamhet till en nivå där att 

tala om företagets varumärke blir underhållande, fascinerande och nyhetsvärde.
51

 

Den traditionella marknadsföringsmodellen går ut på att företagets marknadsförare spenderar 

pengar med att skicka ut ett budskap till en målgrupp. Marknadsförare skapar budskapet, 

köper medium för att skicka ut budskapet och ser när budskapet når målgruppen, sedan tar 

det slut. I buzzmarknadsföringsmodellen skapar marknadsförare ett budskap, som sedan 

skickas till målgruppen, som sedan pratar vidare om det till sina vänner, som i sin tur pratar 

vidare till sina vänner. Buzzmarknadsföring handlar om att vara kreativ och att skapa en 

marknadsföring som gör att konsumenterna identifierar sig med och vill prata vidare om 

företagets budskap.
52

 Idag använder företagen de sociala medierna för att lyckas med 

buzzmarknadsföring. Ett exempel på detta är användandet av Twitter, där företagen har 

möjlighet att skriva korta inlägg som sedan sprids vidare till andra användare. Det handlar om 

att skapa engagemang hos kunden. Det handlar också om att öka medvetenheten om vad 

företaget erbjuder samt skapa nya sätt att närma sig kunden. Precis som i den fysiska 

verkligheten så krävs det att företaget väljer ut rätt målgrupp för att uppnå sitt syfte.
53

 

 

 
4.2 Kommunikationsteori 
 
Ordet kommunikation har olika betydelse men i grund och botten innebär det människans 

förmåga att göra sig förstådd. I vårt arbete fokuserar vi på kommunikation som 

marknadsföringsverktyg för ett företag. Kommunikation är idag det enklaste, snabbaste och 

viktigaste sättet att påverka lönsamhet i ett företag samt dess stabilitet.
54

 Med kommunikation 

menar vi strategisk kommunikation, mellan företagets medlemmar samt mellan företaget och 

dess kunder. För att kunna förstå kommunikationsprocessen i ett företag måste man förstå 

kommunikationsteorin. Denna teori förklarar processen att kommunicera samt vad som 

händer när någon sänder ett budskap. Kommunikationssystemet är en sammansättning av fem 

element som tillsammans överför en sekvens av information.
55
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Figur 4
56

  

 

 

Denna modell visar vilka fem element som ingår i kommunikationsprocessen. Dessa är 

sändaren, själva budskapet, vilken medium man har skickat budskapet genom, mottagare och 

tolkning. Sedan finns det mottagarens återkoppling och vilken effekt budskapet hade för 

mottagaren. Det är viktigt att komma ihåg att alla människor uppfattar världen på olika sätt. 

Budskapet som sänds kommer att tolkas utifrån olika perspektiv. Att marknadsföra sig via 

sociala medier är en kommunikationsprocess, därför har vi valt att ha med denna modell. I 

detta fall är företaget sändaren av budskapet. Företaget använder sig av olika medium för att 

marknadsföra sig, bland annat sociala medier. Mottagaren är kunden som sedan ger en 

återkoppling till sändaren, det vill säga företaget. Denna återkoppling kan vara positiv eller 

negativ beroende på hur budskapet uppfattas.  Det finns tidigare forskning som påstår att 

kommunikation inte kan likställas med regelrätt överföring av budskap.
57

 Detta innebär att 

budskapet som sänds kan innehålla olika uppfattningar från sändarens och mottagarens sida. 

Detta kan uppstå på grund av att sändare och mottagare har olika erfarenheter och 

bakgrunder. Idag är det vanligt att företagen tar hänsyn till kommunikationsmodellen för att 

förbättra kommunikationen i företaget, det vill säga PR (Public Relations). PR handlar om att 

bygga relationer mellan företagets anställda, kunder, leverantörer, potentiella anställda etc. 

Relationerna byggs genom kommunikation. Kommunikationen utformas genom att först 

lyssna och förstå grupperna som tidigare nämnts och därefter utforma budskap för att påverka 

och bli förstådd.
58

 Att skapa en bra PR i ett företag innebär att skapa förståelse och det sker 

genom påverkan som bygger på kunskap om de strategiska publikerna och deras attityder till 

företagets olika frågor. För att denna kommunikationsprocess ska ge resultat krävs det att 

företaget börjar med att skapa intresse och avslutar med att förändra beteende. Med ett 

strategiskt PR-arbete strävar företaget efter en direkt kommunikation, tydligt anpassad till de 

grupper man vill nå. 
59

 

 

”I en alltmer komplex omvärld blir allt fler strategiska värden och affärsbetingelser beroende 

av kommunikationen. Men kommunikation har inget värde i sig, den ska mätas i hur den 

bidrar till att uppnå affärsmål.”
60
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Det finns olika sätt att kommunicera ett budskap, men i marknadsföring pratar man om två 

specifika sätt att kommunicera på; envägskommunikation samt flervägskommunikation. 

Envägskommunikation innebär att informationen skickas till mottagaren, alltså kunden, utan 

att ge möjlighet för denne att ge någon återkoppling. Mottagaren har alltså ingen möjlighet att 

bestämma vilken del/delar av information han/hon vill ta del av. 
61

 Flervägskommunikation 

innebär däremot ett samspel mellan sändaren och mottagaren. Det handlar om en interaktiv 

dialog mellan kund och företag. 
62

 I dagsläget finns ingen plats för företag som inte skapar en 

bra kundrelation.
63

  Genom att ge kunden möjlighet att välja vilken information hon/han vill 

ta del av samt ge återkoppling skapar företaget en bra relation till kunden. Att kommunicera 

med kunden genom sociala medier kan vara ett bra sätt att skapa denna kundrelation. 

Företaget kan använda sig av sociala medier som medium för att marknadsföra sig, 

kommunicera med kunden, skapa kundlojalitet och få kundernas återkoppling för att sedan 

kunna använda informationen till sin egen fördel.
 64

 Genom kommunikation kan man dela 

sina upplevelser, känslor, tankar, önskningar, åsikter och så vidare med andra människor. 
65 

 

 

 
4.3 Begreppsdefinitioner  
 

 
4.3.1 Mobilt Bredband 
 
Det finns många faktorer som spelar in i att internet genomgår en stor förändring för 

närvarande. En av faktorerna är den ökade tillgängligheten via mobilt bredband och WiFi. 

Mobilt bredband används av 41 procent av alla svenska företag idag och var fjärde svensk 

använder IP-telefoni. En annan faktor är de inbäddade system som finns i allt fler produkter 

och som gör det möjligt att vidga och förbättra produktens användning i form av 

kommunikation och information. En tredje är att webblösningarna har blivit enklare och mer 

dynamiska. Ett ökat nätverkande och kommunikation mellan individer på internet i form av 

sociala medier driver utvecklingen för det privata användandet. 
66

 

 

 

4.3.2 Sociala Medier  

 
Internet gör det möjligt att synas där den potentielle kunden finns och för det ändamålet bör 

man utnyttja så många kanaler som möjligt. Här kommer sociala medier in i bilden. Sociala 

medier tillskrivs en allt större betydelse och de fyller redan en viktig funktion inom flera 

områden som till exempel politik, framför allt eftersom de möjliggör en dialog i form av 

bland annat kunskaps-och erfarenhetsutbyte. 
67
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Sociala medier kan vara många olika saker, men en bra definition är att de är skapade av sin 

publik. Facebook till exempel, skapar inte sitt eget innehåll. De skriver inga artiklar och 

skapar inga egna inlägg. Istället möjliggörs detta för dess användare. Om en person eller ett 

företag skapar en grupp på Facebook så förväntas man inte själv stå för hela innehållet, utan 

mycket står medlemmarna själva för. Publicerandet i sociala medier handlar om deltagande 

och man skapar inte bara innehåll utan ofta en diskussion som i sin tur skapar en 

gemenskap.
68

 

 

 
 
4.3.2.1 Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk som har som syfte att koppla människor till varandra. 

Medlemarna har möjlighet att leta upp nya kontakter och umgås med befintliga kontakter. 

Det är även möjligt att bli medlem på olika grupper samt att dela information med sina 

kontakter (bilder och videor). Att skapa en grupp på Facebook är både enkelt och snabbt. Det 

tar mindre än fem minuter att skapa en väl fungerande grupp. 
69

 

 
4.3.2.2 Twitter 
 
Twitter är i dagsläget den mest framgångsrika mikrobloggservicen. Twitter är känt för dess 

enkelhet. Twitter är till för att beskriva, med högst 140 tecken, vad användaren gör just nu. 

Denna enkelhet har alltid varit nyckeln till framgång för Twitter. Det enklaste sättet som 

Twitter används på är att korta meddelanden, så kallade tweets, skickas ut till personer som 

vill ta del av dessa, så kallade followers. Även andra som går in på användarens profil 

kommer att se dessa tweets.
70

 När Twitter används i marknadsföringssyfte handlar det mycket 

om att synas.
71

 Det är också möjligt att använda sig av så kallade hashtags. Symbolen 

#hashtag används för att markera nyckelord eller ämnen i ett inlägg på Twitter. Alla 

medlemar kan kategorisera eller följa olika ämnen med hashtagtjänsten.
72

 

 
4.3.2.3 Blogg 
 
Ordet blogg är en förkortning för "Web Log". Denna term hänvisar till en lista över 

journalposter som publiceras på en webbsida. Det är möjligt att skapa och publicera sin egen 

blogg. Vissa webhosts som till exempel Wordpress, har gjort det ännu enklare genom att 

skapa ett gränssnitt där användare enkelt kan skriva in en text och klicka på ”publicera” för 

att publicera sin blogg. Tack vare av enkelheten att skapa en blogg, har många människor 

blivit mer aktiva på webben. Istället för att skriva konfidentiella uppgifter i en dagbok som 

igen ska se, delar nu människor sina personliga känslor och erfarenheter med tusentals 

människor runt om i världen. Bloggar är oftast uppdaterade dagligen 
73
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4.3.2.4 Elektroniskt nyhetsbrev 

 
Elektroniskt nyhetsbrev är ett effektivt och snabbt sätt att skicka ut information via internet 

till ett obegränsat antal prenumeranter. Exempel på nyhetsbrev är tidningar och flygblad. Det 

finns många fördelar med att använda sig av digitala nyhetsbrev och allt fler företag börja 

inse vikten av det. Många väljer e-post i stället för pappersutskick för att underlätta för sina 

kunder, leverantörer, personal och även konkurrenter. Att skicka information genom 

nyhetsbrev innebär många fördelar när det gäller kommunikation mellan företag och kund. 

En av de viktigaste är möjligheten att leda trafik till företagets webbplats. Ett e-post 

meddelande med länk till webbplatsen kommer avsevärt öka trafiken till webbplatsen. 

Förutom den fördelen så finns det många andra som till exempel: låg kostnad, miljövänligt, 

responsen är lätt att mäta, enkelt att anpassa innehållet av informationen enligt målgrupp, 

företaget bygger en lojal kundkrets, lätt att bygga ett varumärke samt en utmärkt och effektiv 

säljkanal.
74

 
 

 
4.3.2.5 YouTube 
 
YouTube, som skapades 2005, erbjuder ett enkelt sätt att ladda upp videor, publicera och titta 

på videor utan att användaren behöver kunna så mycket om tekniken. Redan i november 2007 

var YouTube den mest populära sidan för underhållning i Storbritannien. På YouTube görs 

filmer tillgängliga för hela världen på ett enkelt sätt. Det är gratis att lägga upp filmer och 

varje dygn besöks sajten av miljontals människor världen över. Bland dessa finns många 

potentiella kunder som letar inspiration inför kommande resmål. 
75

 

 

 

 

 

4.3.2.6 LinkedIn 

LinkedIn lanserades i maj 2003 och har idag över 40 miljoner medlemmar från 200 länder 

som företräder 170 industrier. Enligt Reid Hoffman är 27 procent av LinkedIns användare 

rekryterare. LinkedIn är en socialt nätverkande webbplats avsedd för affärsmän. Den låter 

användaren dela arbetsrelaterad information med andra användare och hålla en onlinelista av 

professionella kontakter. Som Facebook och MySpace, kan användaren på LinkedIn skapa en 

anpassad profil. Profilerna som skapas inom LinkedIn är affärsinriktade snarare än personliga 

som till exempel genom att belysa utbildning och tidigare arbetserfarenhet. Detta gör att 

profilen liknar en sammanfattning av användarens professionella liv. Användarens profil är 

också kopplad till andra LinkedIn-användare, vilket gör det möjligt att skicka ut/ta emot 

rekommendationer från varandra. Rekommendationerna kan vara allt från grupper eller tips 

på länkar eller nya kontakter. Genom att använda LinkedIn kan användaren hålla kontakt med 

tidigare och nuvarande kollegor, vilket kan vara användbart i dagens ständigt föränderliga 

arbetsmiljö. 
76
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4.4 Hemsida 

Hemsidor har utvecklats mer och mer till att bli portaler, en slags introduktionsplats på 

internet. Det räcker inte längre att ha en attraktiv hemsida. Idag förväntas hemsidan vara en 

plats för interaktivitet och delaktighet. Behovet av att kommunicera är stort och sociala 

medier har mött det behovet. Dock har de flesta företag inte förändrat sitt arbetssätt, utan 

fortsätter använda portaler som ofta är svåra att ändra och editera. Kunden är idag intresserad 

av att relationen till ett företag är personlig och att företag förstår dennes behov. 
77

 Många av 

besökarna på en hemsida känner redan till adressen sedan tidigare. I studier av hur e-

handelsföretag lockat besökare till sin hemsida konstaterades att de vanligaste sätten var 

genom sökoptimering och sökmotorannonsering. Sökmotorerna blir allt fler och därför har 

betydelsen av dessa ökat. 
78

 

 

 
4.5 Ny teknik, ny tillgänglighet 
 
4.5.1 Smartphone 

 
Det är viktigt för företagen att hänga med utvecklingen av ny teknik för att kunna hålla sig 

uppdaterad i marknaden och framförallt behålla sina kunder. 
79

 Den mobila utvecklingen har 

under de senaste åren haft en stadig tillväxt, men under de senaste två åren har marknaden 

vuxit ytterligare med nya produkter och applikationer. Under andra halvåret 2008 laddades 

15000 applikationer ned av iPhoneanvändare. Mobila tjänster och telekomtjänster förväntas 

växa ytterligare de kommande åren. 
80 

 
En smartphone är en mobiltelefon som innehåller mer avancerade funktioner än att ringa 

samtal och skicka SMS. De flesta smartphones ger möjlighet att visa foton, spela upp videor, 

läsa och skicka e-post och surfa på webben. Tack vare framsteg inom teknik är moderna 

smartphones mindre och billigare än tidigare enheter. Användarna har också ett mycket 

bredare spektrum av smartphones att välja mellan än tidigare. Tidigare har RIM Blackberry 

dominerat smartphonemarknaden, men idag erbjuder andra tillverkare som Apple, HTC och 

Samsung ett brett utbud av smartphones. Denna ökning av smartphones har lett till en 

motsvarande nedgång i användningen av standard bärbara datorer. Eftersom smartphones har 

ett brett utbud av funktioner, kräver de avancerade mjukvara, liknande ett 

datoroperativsystem. 
81

 

 

 

 

4.5.2 Mobilapplikation 
 

En mobilapplikation är en mjukvara som körs med hjälp av telefonens operativsystem. Det 

finns mobilapplikationer i flera olika former och skepnader. Den vanligaste typen av 
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mobilapplikation är spel, men det finns även webbapplikationer som är förenklingar av 

hemsidor i form av installerade program som underlättar för användaren i småskärmsmiljö. 

Andra exempel på mobilapplikationer är webbläsare, e-postklienter, nyhets- och vädertjänster 

och mediaspelare. Idag är det vanligt att sociala medier finns med som mobilapplikation, 

exempelvis Facebook, Twitter och Google+. Det finns flera fördelar med att använda sig av 

en mobilapplikation i stället för en webbsida, men den största fördelen är att det går snabbare 

att starta en mobilapplikation än att vänta på nedladdning av webbsidan.
82

 

 
4.5.3 QR-kod 
 
QR-kod står för Quick Response code, då dessa lätt kan läsas av en smartphone. Med QR-

koder är det möjligt att lagra en stor mängd information i en kod som visas upp i 

mobiltelefonen. 
83

 

Enligt en kanadensisk undersökning växer användningen av QR-koder mycket snabbt i 

Nordamerika.
84

 Några svenska experter tror att denna trend även gäller i Sverige,
85

 andra tror 

att det verkliga genombrottet dröjer ytterligare ett par år.
86
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5. Empiri 
I detta avsnitt redovisas intervjuerna som genomförts, resultatet av analysmallen samt 

medverkan i seminariet Drivkraft med Mobilen och Sociala medier. 

 
5.1 Intervjuer 

 
5.1.2 Intervju med Classic World 
 
Classic World är ett litet företag som består av två anställda. Vi har intervjuat Jaana Alenius 

som är företagets VD. Företaget har funnits i 20 år, startades alltså år 1992. Classic World 

erbjuder resor till Storbritannien, Irland, Frankrike, Italien och Spanien.   

Företagets målgrupper består till 80 procent privata resenärer som består av familjegrupper 

och vänner som reser tillsammans och till 20 procent av företag, som åker på konferensresor. 

Det handlar om resevana resenärer och relativt högutbildade gäster.  

 

Alenius berättade att företaget håller sig småskaligt och erbjuder med klassiska herrgårdar, 

slott och små enheter som inte tar emot stora grupper. Det handlar om företag som ofta inte 

har någon egen hemsida och är svåra att hitta till. Företaget fokuserar på att erbjuda 4-5 

stjärniga brittiska värdshus som har något extra att erbjuda, som exempelvis bra vin och 

gastronomi. Den kanal som företaget i huvudsak använder för att nå ut till sina kunder är 

hemsidan. Företaget kan mäta aktiviteten på hemsidan men hinner sällan. Alenius har även en 

egen personlig Facebooksida som hon använder sig då och då för att ta kontakt med kunder. 

Företaget har en återkommande kundbas som man fått genom word-of-mouth.  

 

När det gäller sociala medier berättade Alenius att företaget en blogg som en kopplad till 

hennes personliga Facebooksida samt ett nyhetsbrev. Bloggens främsta syfte är att öka 

trafiken till hemsidan och uppdateras när det finns tid. Alenius ansvarar själv för alla 

uppdateringar och menar att då de är endast två anställda finns inte tid att använda flera 

sociala medier. I framtiden skulle de kunna tänka sig vara mer aktiva om det finns mer tid 

och resurser. Företaget strävar efter kvalitet istället för kvantitet. Anledningen bakom att 

företaget inte satsar mycket på sociala medier är att de vill nå kunder som faktiskt bokar och 

inte kan ödsla tid på sociala medier. Hon förklarar att i dagsläget får företaget sina 

förfrågningar främst via e-mail och telefonsamtal. Hon anser att det finns en nackdel med att 

ta emot förfrågningar per e-mail, när de försöker stämma av saker med kunden och det tar 

lång tid att få svar.  

 

Företaget skickar ut tio nyhetsbrev om året, cirka en gång i månad. Innehållet är allt från 

information om företaget och tips på nya produkter. Idag har företaget 4000 kunder som får 

nyhetsbrev. Classic World märker alltid av en effekt när nyketsbrev skickas ut. Hemsidan är 

inte anpassad till användning i smartphones och detta är inte heller något som prioriteras i 

dagsläget. Alenius tar åter igen upp att allt kräver resurser och tid samt att det är hon själv 

som tar hand om alla medier.  
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5.1.3 Intervju med Kilroy 
 

Kilroy grundades 1947 som en studentorganisation av studenter för studenter. Det hette då 

SSTS och för 20 år sedan blev det ”Kilroy”. På Kilroys kontor i Stockholm finns runt 25 

anställda varav två arbetar med marknadsföring. Marknadsföringen för Kilroy Sverige sker 

från Stockholmskontoret. Stockholmskontoret är uppdelat i butiken, education, ekonomi, IT, 

marknadsföring, och VD. Målgruppen som Kilroy riktar sig till är ungdomar och studenter, i 

åldern 18-35 år. Kilroy når sina kunder främst via internet eftersom det är där ungdomarna 

finns. Hemsidan är indelad i travels, education och blogs. De har också en egen filmkanal på 

YouTube där besökare kan se roliga och inspirerande filmer, både om olika skolor samt om 

äventyrsresor. Kilroy använder sig även av nyhetsbrev, Facebook, Twitter och en blogg. 

Bloggen fungerar så att det är användaren, som är ute och reser, som bloggar och inte Kilroy 

själva. Intresset för Kilroy Blogs har ökat den senaste tiden i takt med att bloggaren kan välja 

att dela sitt inlägg direkt via Facebook, vilket många vill. Till bloggen finns en applikation 

för iPhone och en egen laddningssida för travels i mobilen. Företaget har funnits på Facebook 

sedan 2008 och på Twitter sedan början av 2010. Det är viktigt att välja de sociala medier 

som känns mest aktuella för målgruppen. På Kilroy prioriterar man att vara aktiv på de 

sociala medierna man valt, och inte vara med på olika sociala medier halvhjärtat. Det finns 

länkar mellan de olika sociala medierna så att det blir lätt att hitta till sidorna. 

 

Sara Pontander förklarade att nyhetsbrevet är till för att sprida information som sådant som är 

aktuellt just nu medan Facebook används för att inspirera. Där delar dem med sig av bilder, 

berättelser och även ibland erbjudanden, men just erbjudanden har inte varit populärt. Kilroy 

har fått bättre respons då företaget lagt upp en inspirerande bild. Även att kunna ställa frågor 

till någon på Kilroy som gjort en spännande resa har varit populärt men intresset har minskat 

på senaste tiden, kanske för att andra företag har börjat med samma sak. Pontander menar att 

mycket också handlar om tur och att träffa rätt till exempel om någon ska till just det 

resemålet företaget skriver om. 

 

Catherine Lee-Klockare instämmer i att när dem marknadsfört en viss produkt har de fått 

några stycken likes men när företaget lägger upp en härlig bild eller ställer frågor som ”vad är 

ditt favoritresmål?” har det visats stort intresse i form av antalet likes. Vidare används 

Facebook som en interaktionskanal för att besvara användares frågor. Frågor som exempelvis 

”hur kan jag hitta en bra biljett till mitt resmål?”. Detta sker både på sidan och som 

meddelanden. På senare tid har man kunnat se en positiv effekt på Facebook i form av fler 

och fler likes. Det är tydligt att kunden vill ha en högre interaktion och att intresset ökat. Man 

kan även gå in och hitta statistik på Facebook och bland annat se varifrån i världen alla likes 

kommer. Facebooksidan uppdateras en gång om dagen. Nu finns ett verktyg som gör att det 

går att skicka ut uppdateringar per automatik. Förut var Kilroy försiktiga och ville inte 

uppdatera för ofta för att folk inte skulle känna att det var påträngande. Idag är folk inloggad 

på Facebook varje dag och till och med flera gånger om dagen så nu har de börjat uppdatera 

oftare. Kilroy har kommit fram till att klockslaget 11,45 är en bra tid att uppdatera då folk 

börjat varva ner inför lunchen. Cirka 15 procent av totala marknadsföringsbudgeten läggs på 

sociala medier. Det är främst tävlingar och annonser på Facebook som kostar.  Det finns 

många sätt att göra annonser på, som att skapa olika kampanjer och så vidare men det finns 

sällan tid till det. Det finns också många regler kring att lägga upp tävlingar på Facebook som 

man måste ta hänsyn till.  

 

Kilroys egna YouTube kanal är praktiskt taget bara till för att väcka intresse och skapa 

inspiration. Man har anlitat filmstudenter från Köpenhamn för att spela in filmer och dessa 
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har i olika team åkt till olika länder. Exempelvis var ett projekt att spela in 10 things to do in 

South America. Ibland har resenärer erbjudit sig, men det har inte alltid varit så bra kvalité på 

videorna. Nu har Kilroy bett om lite nya filmer där fokus ska ligga på själva upplevelsen, 

alltså produkterna. Just nu är två tjejer ute och ska spela in när de dyker i Indonesien och 

provar på surfkurserna åt företaget. Det är inte alltid samma information som skickas ut till de 

olika medierna. Om det till exempel finns en tävling blir det lämpligt att använda Facebook, 

men tävlingen kommer även med i nyhetsbrevet och i länk via Twitter. Twitter i sig handlar 

om att länka till andra sidor med specifika produkter eller information.  

 

Det finns en del risker i användandet av sociala medier. Det kan till exempel vara om en kund 

skriver negativa saker eller kommer med kritik. För visso är det bra om kritik kommer fram 

om det är något som kan lösas på ett bra, konstruktivt sätt men ibland är det inte konstruktiv 

kritik. Om detta inträffar försöker Kilroy bemöta kritiken snabbt. Det är viktigt tänka på att 

inte anspela på något som kan vara stötande för någon. En annan risk med sociala medier är 

att information delas och sprids otroligt snabbt. Pontander berättar att dem vid ett tillfälle haft 

en musiktävling där man valt ut låtar och varit noggranna med att ha med olika musikstilar 

och ändå fick negativa kommentarer för att inte varit varierade i urvalet. Ibland kan det 

innebära problem bara att lägga upp en bild som är photoshopad. Kilroy mäter regelbundet 

likes och stämmer av med vissa uppsatta mål. Man tittar även på annonser och indikationen 

”pratar om detta” som bör vara hög. Om målet inte uppnåtts brukar de göra en aktivitet som 

gör att folk kommenterar, till exempel ställa en fråga eller lägga in en bra bild. Kommentarer 

och frågor som gör att folk interagerar är viktiga. Att samarbeta med andra aktörer via sociala 

medier blir naturligt för Kilroy då det finns så många samarbetspartners till företaget som de 

vill lyfta upp. Kilroy ser även till att gilla andra partners på Facebook och länka till dem på 

Twitter. 

 

Det är också viktigt att länka de olika sociala medierna med varandra. Hemsida, blogg, 

nyhetskrev, Facebook, Twitter och YouTube bör vara sammankopplade. När Kilroy 

integrerade bloggs med Facebook fick de mycket mer trafik till blogs. Som nämnts ovan kan 

användare nu uppdatera sin blogg och automatiskt dela på Facebook. Läsaren hamnar då 

automatiskt på Kilroys sida. Marknadsföringsavdelningen har fått mycket mer att göra sedan 

de började med sociala medier. Facebook blir som en extra hemsida som måste underhållas. 

Företaget anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterad då det händer mycket i utvecklingen. 

Pontander berättade att det ibland är svårt att veta vad man ska lägga tiden på och känner att 

det är svårt att hinna med både hemsidan och Facebook. Kilroy använder sig sedan oktober 

2011 av QR-koder då detta är ett bra sätt att länka till specifik information, som en 

tävlingssida, via till exempel en affisch. Företaget finns på LinkedIn men använder inte detta 

sociala media för marknadsföringssyften. 

 

 

5.1.4 Intervju med Clarion Hotel Sign 
 
Clarion Sign har funnits i fyra år och har ungefär 150 fasta anställda. Vi har intervjuat Hanna 

Hedman. Hotellet riktar sin marknadsföring mot olika målgrupper bland annat andra företag 

och privatresenärer med medelinkomst. En stor del av verksamhet är konferens. Clarion som 

kedja har en central marknadschef och många avdelningschefer som tar hand om 

marknadsföring på varje hotell. Clarion Sign Stockholm använder sig av hemsida, 

nyhetsbrev, Facebook och Twitter i sin marknadsföring. Hedman anser att det finns så 

mycket att göra att hon ibland inte hänger med. Hon är själv ansvarig för hotellets, spaets och 

restaurangens marknadsföring.  Alla tre har egna hemsidor, Facebooksidor och Twitterkonto. 
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Hedman känner sig frustrerad ibland för att hon vill göra mycket med hinner inte. Förutom 

det tar Hedman hand om nyhetsbrevet, trycksaker, event och allt som händer i lobbyn på 

hotellet. Hon förklarade att hon försöker göra om hotellets Facebooksida. Målet är att göra en 

sida som fungerar mer som en Stockholmsguide. Hon tycker att det är tråkigt att bara erbjuda 

reklam. Hon vill att gästerna ska tycka att företaget vet vad som händer i Stockholm. 

Företaget arbetar med att göra om Clarions hemsidan och detta sker centralt. Det är Hedmans 

förhoppning att det då ska fungera bättre när det gäller flödet med sociala medier. 

 

Anledningen till att Clarion använder sociala medier är i grunden att öka försäljningen. Det är 

även för att sprida Clarion Signs varumärke och att synas på marknaden. Det är också viktigt 

för företaget att skapa en kundrelation med gästerna. Hedman anser att företaget måste ha ett 

tydligt syfte med att använda sociala medier i marknadsföringen. Det måste finnas kvalité, 

annars är det bara dåligt marknadsföring. Clarion Sign har inte gjort några aktiva val med 

sociala medier men hon upptäcker att vissa sociala medier passar företaget bättre än andra, 

som Facebook till exempel. De finns med på Twitter med där finns det främst bara länkar. 

Hedman försöker ha hashtags på alla sina Facebook inlägg och ofta länkar hon dem till sin 

Twittersida. Clarion Hotel finns inte med på LinkedIn. Företaget har redan en grupp som tar 

hand om rekrytering och därför anser de att LinkedIn inte behövs. Företaget har ingen blogg 

eftersom det inte finns tid till det. 

 

Hedman berättade att Clarion har gjort en del reklamvideor som laddats upp på YouTube. 

Företaget har fått många förfrågningar från olika tv-program angående deras videor, därför 

vill de vara mer aktiva där. Hon erkänner att hon själv har svårt att förstå vad videor på 

YouTube kan generera. Hon tycker att det tar väldigt mycket tid, och det är nästan som en 

halvtidstjänst. Clarion mäter statistiken på hemsidan genom Google Analitycs. Där ser de att 

hemsidan får väldigt många besökare genom Facebook. Det är dock svårt att se hur många 

som faktiskt bokar ett rum. Det är möjligt att se hur många som klickar på boka knappen men 

inte avslutade köp. Clarion Sign har inget specifikt mål att uppnå när det gäller sociala 

medier. Hon jobbar aktivt med kampanjer som läggs upp först och främst för att förbättra 

sökoptimeringen. Att öka trafiken till hemsidan är en av anledningarna till att Clarion 

använder sociala medier. När det gäller nyhetsbrev så jobbar hotellet med olika, exempelvis 

ett till restauranggästerna, ett till stamgäster, ett till medlemmar samt ett till spamedlemmar. 

Nyhetsbrevet skickas ut automatiskt till gäster som har genomfört en bokning. Det finns 

också något som kallas för ankomstmejl till gäster som kommer att checka in inom en kort 

period.  

 

Företaget märker skillnad när nyhetsbreven skickas ut. Dagen då nyhetsbrev skickas ut få 

hotellet flera bokningar. Alla nyhetsbrev länkas till Facebook skickas ut cirka en gång per 

månad. När det gäller anpassning av hemsidorna till smartphones så är det bara restaurang 

Aquavits hemsida som är anpassad, själva hotellets hemsida är fortfarande inte anpassad men 

företaget jobbar på det just nu. Företaget har igen egen mobil applikation. Däremot använder 

sig företaget allt mer QR- koder. 

 

 
5.1.5 Mailintervju Best Western 
 
Best Western har funnits 26 år i Sverige men huvudorganisationen har funnits i 66 år. 

Företaget har 20 anställda. Tommy Evin berättar att målgrupperna de fokuserar på är 

resenärer, semesterfirare samt affärsresenärer. Best Western når sina kunder genom 

hemsidan, Facebook, Google+, nyhetsbrev och YouTube. Sociala medier har använts i fyra år 
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och kunskapen om sociala medier erhölls via organisationen. Företaget upplever att YouTube 

är det medium som fungerar bäst eftersom det har en stor genomslagskraft, många besökare 

och ett väl inarbetat varumärke. Anledningen till att de valt just dessa är att de passar den 

målgrupp man vill åt. Evin menar att syftet med att använda sociala medier är att interagera 

med kunderna, stärka varumärket och driva trafik till hemsidan. Företaget vill interagera med 

kunden för att veta vad kunden vill ha och anpassa produkter och utbud efter kundens 

önskemål. Mycket av informationen synkas och återanvänds i de olika medierna men vissa 

riktade kampanjer görs också, där informationen blir exklusiv för den kanalen. De sociala 

medierna är sammanlänkade med varandra men man har inget samarbete med andra aktörer 

på kanalerna.  

 

Best Western lägger 15 procent av den totala budgeten på sociala medier och det är e-

commerce ansvarig som har hand om det. Användandet av sociala medier har haft stor 

betydelse för företagets möjlighet att nå nya målgrupper. Några negativa effekter har inte 

upplevts utan man ser endast positiva effekter med sociala medier som 

marknadsföringsverktyg. Aktiviteten mäts och genom att titta på antal besök och genomförda 

köp ser företaget om syftet uppnås. De strategier förtaget har för att kunden lätt ska hitta till 

hemsidan är sökordsoptimering samt banners.  

 

Best Western har ett nyhetsbrev som skickas ut till kunder och samarbetspartners fyra gånger 

per år. Informationen på de sociala medierna uppdateras däremot fler gånger per vecka. 

Hemsidan är anpassad för att läsa i mobilen och företaget har även en egen applikation. I 

tryckt reklam används QR-koder som gör det lätt att hitta informationen på hemsidan. Best 

Western har inte prioriterat att ha en profil på LinkedIn. 

 
 
5.1.6 Intervju med Camilla Qvick 
 
Camilla Qvick använder sociala medier som konsument, speciellt Flickr och YouTube. Hon 

har aldrig bloggat men följer en del bloggar via RSS prenumerationer när hon söker efter 

fakta och inspiration. Hon tittar mycket på grupper, om det är någon designbyrå som har ett 

flöde till exempel Tate modern eller Guardians pedagogiska nätverk. Ibland skapar hon egna 

grupper eller forum för speciella evenemang, fester eller liknande. Qvick menar att det är 

väldigt viktigt för företag att använda sig av sociala medier i sin marknadsföring. Det finns 

egentligen inga sociala medier som är bättre än andra utan det man bör tänka på är 

målgruppen, vem man vänder sig till och var de befinner sig. Om det är en målgrupp som 

nästan bara twittrar så blir det ett naturligt val. Hon anser att det är stor skillnad på de olika 

sociala medierna. Twitter till exempel är till för väldigt snabba nyhetsflöden. LinkedIn skulle 

kunna användas till en väldigt nischad, liten bransch för till exempel mindre expertgrupper 

där man tar upp komplexa frågor som inte intresserar allmänheten. Hela tiden handlar det om 

målgrupper.  

 

Det finns även en del risker förknippat med sociala medier som marknadsföringskanal. Till 

exempel om man inte uppdaterar regelbundet och inte håller nyhetsflödet aktuellt så kan man 

förlora förtroendet och trovärdigheten. Det finns idag många som säger ”följ oss” och sedan 

ser man att senaste uppdateringen var 2008… Sidan är alltså inte aktuell. Samma sak gäller 

för webbsidor. Man delar med sig av sitt material och måste tänka på att inte lägga ut vad 

som helst. Materialet blir synligt för alla, och därför blir man väldigt sårbar. Frågan blir då 

om man ska granska kommentarer för att undvika påhopp och negativ PR, eller om man ska 

hålla det öppet och fritt för alla. Detta beror ju givetvis också på hur mycket resurser man har 
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att lägga på det. Arbetet med sociala medier tar tid, så en person kan inte förväntas göra allt 

den gjorde innan och sedan även ansvara för arbetet med de sociala medierna. Det kan skapa 

en väldig stress. Men om man är ett litet företag med mindre resurser skulle man kunna 

använda sociala medier som ett slags nyhetsbrev med uppdateringar varje vecka eller 

varannan. Man kan alltså avgränsa sig i tidsperiod. En möjlighet är att göra en kampanj en 

speciell månad eller ett par veckor, kontakta bloggare, tidningar, magasin eller webbplatser 

och be dem länka till webbsidan.  

 

Något Qvick vill poängtera är möjligheterna med att använda information som redan finns. 

Att omarbeta denna information för att skapa nya saker, till exempel att privatpersoner lägger 

upp bilder som länkas till olika platser, att samla till ett bildgalleri med reseskildringar. Hon 

menar att som kund vill hon gärna se privatpersoners bilder från resmålet, det vill säga bilder 

som inte resebolaget har lagt upp eftersom hon litar mer på privatpersoner. All data finns i 

princip redan, folk har hela telefonerna fulla med bilder som de ofta vill dela med sig. 

Företaget skulle kanske kunna ge 100 kr rabatt eller liknande för exempelvis 20 bilder. Det är 

viktigt att det känns som win-win, det vill säga att båda parter tjänar på det. Det blir en slags 

informationsåtervinning. Camilla Qvick menar att allt handlar om att använda rätt forum, 

tänka igenom vad syftet är och vilka man vill nå. 

 

 
5.2 Analysmallen  
 
Vi har valt ut åtta företag att analysera. Dessa företag är Nordic Choice Hotels, Icehotel, 

Ving, Accor Hotel, Radisson Blu, Travellink och Apollo. Anledningen till att vi valde att 

studera dessa företag är att samtliga medverkade i seminariet ”Drivkraft med Mobilen och 

Sociala Medier”. 

 
 
5.2.1 Facebook 
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Avslutande kommentarer: På Nordic Choices sida fanns många annonser, blogginlägg och 

erbjudanden. Bilderna som var upplagda var dels från Nordic Choices själva och dels från 

användarna. Informationen på Vings sida är svar på frågor, reserådgivning, annonser, 

veckans Globetrotter, personal hälsningar samt arbetsplatsannonser. Bilderna är upplagda av 

användarna. Nordic Light Hotel hade en inspirerande och komplett Facebooksida. Apollo 

hade reseerbjudande på sin sida och tips om sista minutenresor. Accors sida gav ett 

oprofessionellt intryck.  

 

 
5.2.2 YouTube 
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   Avslutande kommentarer: Nordic Choices har bara konferensfilmer. Ving har en egen 

kanal med filmer gjorda av företaget självt på olika resmål med fokus på hotell. Icehotel hade 

information om hotellet. Nordic Light hade ingen egen kanal men hade däremot filmer på 

hotellet. Båda Accor och Travellink hade bara informationsfilmer på YouTube.  

 
 
5.2.3 Blogg 
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       Avslutande kommentarer: Vings olika bloggar är Vingbloggen, Sunwingbloggen, 

kanariebloggen, Turkietbloggen, Pekinbloggen, Mallorcabloggen och utomlandsbloggen, där 

man får följa Vings medarbetare utomlands. På Icehotels blogg fanns information om 

hotellrummen. På Travellinkbloggen kan man boka flyg och hotell.  

 

 

5.2.4 Twitter 
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Avslutande kommentarer: Nordic Choice hade viktig information om till exempel 

inloggningsproblem och sådant som är aktuellt på hotellen. Ving hade korta frågor, tips om 

lediga jobb, annonser och annan information som till exempel ”Tsunami varningen är 

avblåst”. Det finns även en särskild sida för sista minuter resor.  

 

 

5.2.5 LinkedIn 
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Avslutande kommentarer: Det verkar inte som att företagen prioriterar användning av 

LinkedIn i marknadsföringen.  
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5.3 Seminarium ”Drivkraft med Mobilen och Sociala Medier” 
 
 

Vi har valt ut några föreläsningar som vi tyckte att var intressanta för vår undersökning. I 

föreläsningen ”Mobila bokningsmöjligheter – hotell och flyg idag och imorgon” visade Lisa 

Farrar som är VD till Mr. Jet ett diagram som visade några viktiga påståenden angående 

mobilitet som till exempel att det kommer finnas fler smartphones än människor innan 2013; 

2014 surfar vi mer genom mobilen än desktop; 31 procent av svenskar, 32 procent danskar 

och 29 procent av norrmän söker efter resor via mobilen och 61 procent av Mr. Jets mobila 

kunder är nya kunder. Farrar anser att det är viktigt att skapa värde för kunden och 

varumärkeskännedom. Det är även viktigt att företagen fokuserar på inspiration och 

innovation.  

 

Peter Carlsson som är VD för företaget Travellink visade statistik om användandet av 

smartphones i världen. Sverige är den tredje smartphonestätaste landet i världen; 52 procent 

per capita. Han visade bland annat statistik om användandet av smartphones bland privata 

resenärer och affärsresenärer; 73 procent av affärsresenärer använder smartphone samt 52 

procent av privatresenärer. Han förklarar också vilka reserelaterade tjänster företagen har 

kunnat utnyttja mest via mobilen de senaste 12 månaderna. Det visade sig att 50 procent var 

uppdateringar av reseupplevelser via sociala medier. Projektledare för sociala medier och 

mobil på Ving Hanna Kastås visade hur viktigt det är att arbeta med marknadsföring via 

sociala medier och applikationer. Hon förklarade att Ving har marknadsfört 

mobilapplikationen i egna kanaler som bland annat hemsidan Ving.se, nyhetsbrev, annonser 

på Google och sociala medier. Hon anser också att sociala medier påverkar köpbeslut och 

därför satsar Ving mycket på det. Kunderna är aktiva på det sättet att när de köper en resa så 

lägger de upp bilder och videor från sina resor vilket är för företaget en ganska viktig 

marknadsföring.  

 

I föreläsningen ”Social media monitoring och analys – fallet Åre” berättade Christer 

Kuttainen, e-handelsdoktor att det finns flera anledningar till varför ett företag bör lyssna på 

kunden via sociala medier. En av dem är att genom sociala medier får företaget kunskap om 

sina kunder. Turistföretag har mycket att hämta och det finns forskning som säger att 38 

procent av internationella turister väljer en destination utifrån familje- och vänners 

rekommendation. Forskning visar dessutom att 53 procent av europeiska turister bokade 

online 2011, information från sociala medier utgör en stor andel av sökresultat om resor i 

sökmotorerna, facebookanvändaren som klickar vidare till en reseboknings site bokar i större 

utsträckning, blogg-läsare uppfattar att samstämmiga inlägg är till hjälp oavsett om det är 

positiv eller negativ. Negativa inlägg är inte alltid dåligt om det följs av positiva 

motreaktioner. 

 

Kuttainen visade också en analys av en destinations image i sociala medier. Han analyserade 

reviewsajter som TripAdvisor, bloggar och special interest forum. Det som analyserades var 

hur sökord användes, om det fanns irrelevanta kommentarer samt om de tagits bort och 

jämförelser av bilder. Resultatet de kommit fram till var att bilderna som uppdateras av DMO 

(Destination Marketing Organization) det vill säga turistbyråer och resebolag, i informativa 

sidor är liknande bilderna som uppdateras av UGC (User Genereted Content) där användare 

delar med sig av sin egen information till exempel TripAdvisor, att hemsidorna oftast har 

funktionella egenskaper och övergripande kommentarer. Det finns begränsat innehåll på 

företagens hemsidor med fokus på atmosfär och känsla på destinationen. Det finns kunskap 

för utveckling och innovation med det är fortfarande få företag som är medvetna om det. Det 
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Kuttainen menar är att företagen bör använda sig mer av resenärernas egna bilder för att 

skapa inspiration på hemsidan. 

 

Han förklarade att nyckeln till framgång är att lyssna på kunden och att ha en proaktiv social 

mediastrategi. Att börja med gratis verktyg (exempelvis Facebook och Twitter) kan vara ett 

bra sätt att sätta ingång arbetet med sociala medier.  
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras den teoretiska samt den empiriska delen för att på det sättet kunna 

komma fram till en slutsats.   

 

I vår undersökning har vi kommit fram till att sociala medier är ett kraftfullt och bra sätt att 

marknadsföra sig på. Vi har också kommit fram till att turistföretagen börjar inse värdet med 

att använda sig av sociala medier i sin marknadsföring. Det är dock fortfarande långt ifrån det 

optimala användandet. Facebook är det mest populära sociala mediumet, som följs av 

Twitter. Av företagen vi undersökte (Classic World, Kilroy, Hotel Clarion Sign, Hotel Nordic 

Light, Hotel Nordic Choice, Icehotel, Ving, Accor Hotel, Radisson Blu, Travellink och 

Apollo Sverige) har alla en Facebooksida förutom Classic World. Företagen använder sig av 

sociala medier på olika sätt, men alla i marknadsföringssyfte. Det är många som fortfarande 

inte använder sig av det på ett effektivt/framgångsrikt sätt. Alla intervjuade aktörer ville 

skapa kundlojalitet för att kunna få ökad lönsamhet, men det var oklart för vissa hur man kan 

uppnå detta med hjälp av sociala medier. Detta kan bero på att sättet att marknadsföra sig på 

har ändrats med internets framkomst.  

 

Som framgått i Carlssons marknadsföring och kommunikation i sociala medier, så 

marknadsförde sig företagen tidigare genom envägskommunikation, det vill säga genom att 

skicka ut information utan att ge kunden möjlighet till återkoppling. Med sociala medier blev 

det möjligt att marknadsföra sig på ett helt nytt sätt genom flervägskommunikation. Fiske 

menar i kommunikationsteorier, en introduktion att kunden har nu möjlighet att kommunicera 

med företaget. Kommunikation med kunden är nyckeln till framgång men att kommunicera 

på ett effektivt sätt kan vara en utmaning för vissa företag. Det är inte alltid som budskapet 

uppfattas av kunden som företaget tänkt sig från början vilket vi kan se i Shannons 

kommunikationsmodell. Budskapet tolkas på olika sätt, till exempel hos olika målgrupper. 

Genom att använda sig av sociala medier som kommunikationskanal ges företaget möjlighet 

till snabb återkoppling om hur mottagaren, det vill säga, kunden reagerade på budskapet. 

Detta möjliggör för företag att veta om sitt sätt att marknadsföra sig på är framgångsrikt. 

Detta är viktigt för alla företag men det blir speciellt viktigt för turistföretag eftersom det 

handlar om att sälja tjänster som produceras och konsumeras samtidigt. Turistföretag säljer 

ofta en ogripbar produkt, därför är det viktigt att kunna presentera produkten på ett 

inspirerande och trovärdigt sätt. Som beskrivits av Misner är det vid första intrycket mycket 

viktigt att skapa förtroende men det är minst lika viktigt att kunden får ett bra avslut på 

upplevelsen. Det är då företagen får möjlighet att bemöta eventuell kritik samt ta emot 

värdefulla synpunkter. Detta är viktigt för att få word-of-mouth marknadsföring från kunden. 

Att kunna interagera med nya, potentiella kunder är av stor betydelse vid utformandet av 

erbjudanden för att se vad kunden efterfrågar.  

 

Classic World har varken Facebooksida, Twitterkonto eller LinkedIn. Dock har VD:n Jaana 

Alenius en privat Facebooksida som hon använder för att kontakta kunder. Å ena sidan kan 

detta ge ett oprofessionellt intryck, men å andra sidan tyder detta på att företaget har en nära 

relation till sina kunder. Företagets fokus ligger på hemsidan och det finns även en blogg som 

fungerar som en förlängning av hemsidan och vars syfte är att dra mer trafik till denna. Vi ser 

att det är positivt att Classic World använder sig av nyhetsbrev, då det skapar en kundrelation 

med de befintliga kunderna. 

 

En återkommande kommentar vid intervjuerna var en önskan om mer tid att lägga på arbetet 

med sociala medier. Jaana Alenius förklarade att då företaget endast består av två anställda är 
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det svårt att få tiden att räcka till. Men den största anledningen till att Classic World valt att 

inte fokusera på sociala medier berodde inte på tidsaspekten utan på målgruppen. Företaget 

riktar sig till en äldre målgrupp och har fokus på exklusivitet. Man har många återkommande 

kunder och förlitar sig till stor del på word-of-mouth marknadsföring. Utgående från detta 

kommer vi fram till att Classic World inte tror att sina målgrupper kommer att finnas med på 

sociala medier. Därför väljer de att inte använda sig av detta i sin marknadsföring. Dock 

anser vi att Facebook är så populärt att det inte går att välja bort den kommunikationskanalen. 

Vi tror att det finns många möjligheter även för mindre företag som Classic World att 

marknadsföra sig genom sociala medier. Med relativt enkla medel kan man skapa en väl 

fungerande Facebooksida. Med dagens konkurrens på internet blir det allt viktigare att hänga 

med i den ständiga utvecklingen.  

 

Något mycket intressant som vi upptäckte i undersökningen var att sociala medier först och 

främst används för att väcka intresse och skapa inspiration. Detta är något som alla företag 

bör satsa på för att nå ut till fler kunder på ett enkelt sätt. Det är också ett effektivt sätt att 

stärka företagets image. I dagens samhälle bombarderas vi av olika erbjudanden och annonser 

där vi uppmanas till att köpa olika produkter. Därför blir det extra värdefullt att skapa ett 

förtroende hos kunden. För att kunden ska ta ett beslut att köpa måste denna först känna 

förtroende för företaget. Ett utmärkt exempel på detta är hur Kilroy sköter sin Facebooksida 

där de ofta lägger upp inspirerande bilder och slogans. Ibland har de även ställt inspirerande 

frågor vilket visat sig vara väldig populärt. Kilroy är också duktigt på att interagera med sina 

kunder via sidan genom att exempelvis anordna chattar med olika resmål som tema. Även 

Kilroys YouTube sida fokuserar på att skapa inspiration. Genom att anlita personer för att 

prova på olika aktiviteter som erbjuds av Kilroy skapar företaget en närmare relation till sina 

kunder och på så sätt ökar förtroendet.  

 

Clarion Sings sätt att se på användningen av sociala medier skiljer sig något från Kilroy. 

Företaget satsar idag på att marknadsföra sig genom vissa sociala medier men har en relativt 

kortsiktig förväntan på att det ska generera vinst. Naturligtvis använder även Kilroy sociala 

medier för att i slutändan få ökad försäljning men försöker uppnå detta genom att på lång sikt 

stärka varumärket och skapa en hållbar kundrelation. Clarion Sign väljer att lägga mer fokus 

vid erbjudanden. Clarion Sign, Classic World och Kilroy hade alla väl fungerande 

nyhetsbrevsystem. Både Clarion Sign och Classic World använder nyhetsbrev för att öka 

trafiken till hemsidan. Hanna Hedman på Clarion Sign uppgav att antal bokningar ökar i 

samband med att nyhetsbrevet skickas ut. Det är alltså bra att ha ett nyhetsbrev för att 

påminna att företaget fortfarande finns, öka antalet bokningar och generera trafik till 

hemsidan. Kilroy och Best Western anser att YouTube är en bra kanal att marknadsföra sig 

via. Trots att även Clarion Sign har videor på YouTube, menar Hanna Hedman att hon har 

svårt att se vad det genererar. Alltså har alla inte insett potentialen med YouTube som 

marknadsföringsverktyg, trots att forskning visat att denna kanal kommer att erbjuda stora 

möjligheter för företag i framtiden. Ett annat socialt medium som vi undersökt är LinkedIn. 

Vår uppdragsgivare Peter Hellman anser att det är ett viktigt medium för att koppla samman 

de olika sociala medierna och skicka ut samma information vid ett tillfälle till alla. Dock är 

det idag möjligt att göra detta på de flesta sociala medier. Vår undersökning visade att man 

bör använda medierna på olika sätt beroende på syfte och målgrupp. Det är alltså inte alltid 

lämpligt att skicka ut samma information till alla sociala medier som företaget använder sig 

av.  

 

Under seminariet ”Drivkraft med Mobilen och Sociala Medier” fick vi viktig statistik 

angående användandet av sociala medier och smartphones. Denna statistik stämmer med 
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resultatet av vår undersökning. Att Sverige är det tredje smartphonetätaste landet i världen 

betyder mycket för företagen som marknadsför sig via sociala medier. Det blir enklare att ha 

tillgång till applikationer som Facebook och Twitter. Användarna har möjlighet att gå in på 

de sociala medierna oavsett var de befinner sig. Mobiliteten med smartphones möjliggör en 

snabb uppdatering för användarna av sina upplevelser, under tiden som dessa äger rum. I 

turismbranschen kan detta betyda att kunden uppdaterar sina reseupplevelser samtidigt som 

de händer, som till exempel en bild på en turistdestination eller hotell. Företaget kan använda 

sig av detta till sin fördel. Materialet som läggs upp på sociala medierna kan användas i 

marknadsföringen.  

  

Av analysen vi gjorde av de åtta utvalda företagen från seminariet kan vi dra slutsatsen att 

Facebook, Twitter och YouTube är de vanligaste sociala medierna. De flesta har information 

om företaget, bilder och länk till hemsidan på sin Facebooksida. Accor hade dock tämligen 

oinspirerande Facebooksida utan bilder, videor och tävlingar. Alla var duktiga på Twitter, 

även om Nordic Choices sida bör uppdateras oftare. Vad gäller YouTube var Ving och 

Apollo de som hade de mest inspirerande videorna. Hälften av företagen har egen blogg som 

de sköter bra. Mest imponerade blev vi av Ving som utmärkte sig med snygga, uppdaterade 

och inspirerande sidor. På Facebook kan användare lägga upp och tagga sina egna bilder, på 

YouTube har Ving en egen kanal där man visar upp olika hotell, en väl uppdaterad 

Twittersida samt sju bloggar med olika tema. I seminariet ”Drivkraft med Mobilen och 

Sociala Medier” upplevde vi Ving som ett av företagen inom resebranschen som mest satsar 

mest på marknadsföring genom sociala medier samt tycker att det är viktigt att skapa en 

kundrelation. Hanna Kastås föredrag om hur företaget arbetar med marknadsföring 

bekräftade uppgiften att vissa företag verkligen har förstått vikten med att använda sig av 

sociala medier i sin marknadsföring. Detta förstärker vårt resultat om att det finns positiva 

typfall inom resebranschen när det gäller marknadsföring inom sociala medier. Sex av 

företagen vi studerat har en LinkedInsida som används för rekrytering. 

 

I vår undersökning har vi funnit att det finns en del risker med att använda sociala medier. 

Det handlar främst om att mycket information ligger öppen för alla samt risken att företaget 

får negativ feedback som sprids snabbt på internet. Vi ser det dock snarare som en möjlighet 

att besvara kritik snabbt och när den uppstår. Ofta kan en missnöjd kund bli en lojal kund 

genom att företaget tar hänsyn till kritiken och åtgärdar den snabbt. Som nämnts tidigare ger 

detta en god chans till positiv word-of-mouth marknadsföring.  

 

I framtiden tror vi att företag kan utnyttja kontakten med kunden via sociala medier ännu 

effektivare. Till exempel skulle företag kunna samarbeta med kunderna för att få tillgång till 

privata bilder från olika resmål. Vi har sett att kunden har en tendens att vilja dela med sig av 

sina uppleveser, bilder och videor. Detta gäller speciellt i resebranschen då det handlar om att 

sälja upplevelser. Sociala medier möjliggör delande och vi ser stora möjligheter för både 

hotell och researrangörer att ta hjälp av kunden för att sprida information och skapa en bra 

image för företaget.  
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7. Slutsats och avslutande diskussion 
I detta avsnitt kommer vi fram till en slutsats utifrån analysen av undersökningen. 

 
Företagen använder sociala medier för att synas och inspirera, helt enkelt skapa ett starkt 

varumärke. De används också för att skapa förtroende, det vill säga en starkare kundrelation. 

En annan orsak till användandet av sociala medier är att hålla sig uppdaterad om nya trender 

samt att få reda på vad kunden efterfrågar. I slutändan handlar det om att öka företagets vinst, 

genom att locka nya kunder och ta hand om de befintliga. Tack vare spridningen mellan 

användare på sociala medier skapas goda förutsättningar för word-of-mouth marknadsföring.  

 

De sociala medierna som undersökts används på olika sätt. Facebook är den populäraste 

kanalen där företaget kan skapa en egen sida. På sidan samlas intresserade användare på en 

och samma plats. Det gör det möjligt för företaget att interagera med kunder på ett snabbt och 

effektivt sätt. Det är lätt att lägga upp bilder och filmer samt anordna tävlingar med mera. 

Företagen har också möjlighet att svara på kunders inlägg och på så sätt bemöta kritik eller 

helt enkelt svara på frågor. Twitter används för att kommunicera med korta meningar. Dessa 

meningar innehåller oftast länkar till företagets hemsida men kan även handla om viktig 

information som företaget vill få ut till kunden snabbt. Det är också vanligt att skriva 

meningar med #hashtags för att sortera informationen efter ämne. Det populäraste mediet för 

att ladda upp videor är YouTube. Där har företagen möjlighet att skapa en egen kanal, där 

alla företagets videor samlas. På det sättet blir det lättare för användaren att hitta videorna. 

Genom att visa en video på YouTube skapar företaget mer trovärdighet och intresse hos 

kunden än vad som är möjligt med endast en bild. Bloggar använts på olika sätt av olika 

företag. Ett sätt att använda blogg är att låta kunden blogga om sina egna erfarenheter under 

resans gång. Ett annat sätt är att ha olika bloggar med olika tema. En blogg kan innehålla 

bildmaterial samt videor. Nyhetsbrev är till för att hålla kontakten med befintliga kunder 

genom att skicka ut aktuell information och erbjudanden om företaget direkt till kunden via e-

mail. En annan anledning till varför företaget använder sig av nyhetsbrev är för att öka 

trafiken till hemsidan. Alla företag som undersökts använder sig av hemsida i sin verksamhet. 

Hemsidan innehåller all viktig information om företagets tjänster. På vissa sidor kan kunden 

boka tjänsten direkt medan andra sidor endast är informativa. LinkedIn används först och 

främst för att rekrytera ny personal. Det finns även specialistgrupper inom många olika 

områden, där intresserade kan diskutera med varandra. Det är också möjligt att hålla kontakt 

med vänner/arbetskamrater på denna kanal.  

 

Vi har också kommit fram till att vissa företag tycker att en anledning till att inte använda sig 

av sociala medier är brist på tid. Det är dock fel uppfattning eftersom det inte krävs mycket 

tid för att komma igång med sociala medier. Att skapa en Facebooksida tar mindre än fem 

minuter och för att hålla den uppdaterad på ett grundläggande sätt krävs kanske någon timme 

per vecka. Jämfört med vad företaget får tillbaka långsiktigt så är det värt att spendera den 

tiden på marknadsföring via sociala medier. Företaget har mycket att vinna på att 

marknadsföra sig via sociala medier men det finns fortfarande många företag som inte insett 

detta. Det finns oändliga möjligheter med att marknadsföra sig via sociala medier, bland 

annat genom informationsåtervinning. Att använda sig av kundens bild- och videomaterial för 

marknadsföring av företaget kan vara ett bra sätt att börja. Vi har också upptäckt att 

turistföretagen utvecklar sin marknadsföringsstrategi via internet utifrån var de tror deras 

målgrupper befinner sig. De flesta undersökta företagen har valt att använda sig av Facebook 

eftersom de via denna kanal har möjlighet att nå ut till många.  

 

Avslutningsvis tycker vi att sociala medier är ett viktigt verktyg för turistföretag. Vi lever i ett 
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samhälle där att synas och hålla sig uppdaterad på internet blir allt vanligare. Sociala medier 

har blivit en stor del av människors liv. Genom sociala medier vill människor uppdatera 

världen om nya händelser och upplevelser. Turismbranschen handlar om att erbjuda 

människor nya upplevelser och därför är det viktigt att kunna följa med i denna utveckling 

inom marknadsföring. 
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Bilaga 1, Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 

 
Hur länge har företaget funnits? 
 
Vilka är era målgrupper? 
 
Genom vilka kanaler når ni era kunder? 
 

 

Sociala Media 

 
I vilket syfte använder ni sociala media? 
 
Vilka av dessa sociala medier använder ni er av?  
Facebook,. Twitter, Blogg, YouTube , LinkedIn 
 
Hur kommer det sig att ni använder just dessa? 
 
Har ni medvetet valt bort några? 
 
Upplever ni att något medium är extra bra? 
 
Hur länge har ni använt er av sociala media? 
 
Hur fick ni kunskap om hur ni skulle marknadsföra er via sociala media? 
 
Hur mycket resurser lägger ni på sociala media av er totala budget? 
 
Vem har ansvaret för arbetet med sociala medier i företaget? 
 
 

Effekter 

 
Vad skulle du säga att sociala medier har för betydelse för företaget? 
 
Har ni kunnat se några positiva effekter? 
 
Har ni kunnat se några negativa effekter? 
 
Hur mäter ni om ni uppnått syftet? 
 
Mäter ni aktiviteten på de sociala medierna? 
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Hemsida 
 
Har ni några strategier för att kunden lätt ska hitta till er hemsida? 
 
Mäter ni aktiviteten på hemsidan? 
 
Har ni kunnat se någon skillnad sedan ni började använda sociala medier? 
 
Har ni något nyhetsbrev? 
 
Hur ofta skickas detta ut? 
 
Vilka får nyhetsbrevet? 

 
 

Nätverk 
 
Finns ett samarbete med andra aktörer på kanalerna?  
 
Är de sociala media ni använder er av sammankopplade på något sätt? 
 
Hur ofta uppdaterar ni informationen på kanalerna? 
 

 

 

Ny teknik 

 
Är er hemsida anpassad för att läsa i mobilen? 
 
Har ni någon egen app? 
 
Använder ni er av QR-koder (Quick Response Code)? 
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Bilaga 2 Genomförande av intervjuer. 
Intervju Kilroy 
 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur länge har företaget funnits? 

Företaget grundades år 1947 och startades av studenter för studenter och var alltså en student 

organisation. Det hette då SSTS. För 20 år sen blev det Kilroy.  

 

Hur många anställda? 

Kontoret i Danmark är Kilroys huvudkontor. Men Kilroy finns även i Sverige, Norge, 

Finland, Island (endast webbaserat) och Holland. I Stockholm finns runt 25 anställda. 

Marknadsföringen för Kilroy i Sverige sker från Stockholmskontoret. Stockholmskontoret är 

uppdelat i butiken, education, ekonomi, IT, marknadsföring, och VD. 

 

Vilka är era målgrupper? 
Den främsta målgruppen är ungdomar och studenter, överlag åldern 18-35 men med en 

kärngrupp på 18-25. Nu har vi även satsat mer och mer på äventyrs- och volontärresor.  

 

Genom vilka kanaler når ni era kunder? 

Främst Internet. Det är där ungdomarna finns. Hemsidan är stor och den är indelad i travels, 

education och bloggs. Det finns också en egen filmkanal, ett eget konto på YouTube där man 

kan se roliga och inspirerande filmer. Både om olika skolor och äventyrsresor. Facebook är 

väldigt stort, det är viktigt för att synas och viktigt för att sprida inspiration. Om vi fokuserar 

på köp eller att promota en produkt får vi några ”likes” men om vi däremot lägger upp en 

härlig bild eller en skön slogan får vi jättemånga kommentarer och likes. Eller t ex en fråga 

om vad är ditt önskemål osv. Vi har också märkt att folk ställer frågor på Facebook och 

använder det som en interaktionskanal. T ex ”hur kan jag hitta en bra biljett härifrån?”. Både 

på väggen och som meddelanden. Även på hemsidan, där det finns kommentarsfält. Speciellt 

för education sidan där folk kan ha frågor om olika skolor och olika ämnen och söka 

information. Och här försöker vi ta reda på svaret och svara så for vi har möjlighet.  

 

Vi använder oss av Facebook, Twitter, vår egen blogg. Här är det användaren, som är ute och 

reser, som bloggar och inte vi själva. Man kan skapa sin egen blogg. Detta har eskalerat 

senaste tiden, man kan välja att dela sitt inlägg direkt via Facebook vilket många vill. På så 

sätt får vi tillbaka trafik. Vi har också en app för bloggen, som man kan använda via 

telefonen.   

 

Vilka sociala medier använder ni er av? 
Facebook, Twitter, Kilroy Bloggs, YouTube och nyhetsbrev. Det är alltså Kilroy Bloggs där 

användaren skapar sin egen blogg. När man är ute och reser kan man bloggar.  Finns också en 

app för iPhone.  

 

 

Sociala Media 

 

I vilket syfte använder ni sociala media? 

Som interaktionskanal.  
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Har ni medvetet valt bort några? 
Man väljer de som känns mest aktuella för målgruppen. Vi prioriterar att vara aktiva på de 

sociala medierna vi har valt, och inte vara med på olika sociala medier halvhjärtat. Om något 

nytt dyker upp som t ex Pinterest försöker vi först se hur vi ska sköta det.  

 

Upplever ni att något medium är extra bra? 

Facebook är det största i Sverige. Man anpassar sig enligt marknaden, i Holland t ex är 

Twitter störst. Vi har ett nyhetsbrev som går ut runt varannan vecka, ibland oftare om det är 

något speciellt vi vill få ut i tid. Där har vi en stor databas och skickar antingen till hela basen 

eller till de kunder som är mest aktiva. I och med olika tävlingar som arrangeras av Kilroy där 

folk får ange sina mailadrerssen kommer kunderna med i databasen, men man kan 

naturligtvis alltid avanmäla sig. Det handlar inte om att tvinga sig på någon, utan det ska 

finnas ett intresse.      

 

Hur länge har ni använt er av sociala media? 
Facebook var i november 2009, men det fanns en grupp på innan som antagligen funnits sen 

2008. Twitter var i början av 2010.  

 

Använder ni sociala medier på olika sätt? 

Det är inte alltid samma information som skickas ut till de olika medierna. Om vi t ex har en 

tävling blir det lämpligt att använda Facebook, men det kommer även med i Nyhetsbrevet 

och vi länkar till tävlingen från Twitter. Twitter i sig blir mycket länkar till produkter och mer 

information etc. På Twitter har man ett max antal tecken och jobbar mycket med # så det 

skiljer sig lite.    

 

Hur mycket resurser lägger ni på sociala medier? 
I Stockholm finns två anställda. På Facebook kan vi göra reklam i form av ”ads”, man kan 

bestämma för vilka det ska vara synligt osv. Kilroys huvudkontor för marknadsföring ligger i 

Köpenhamn. Pengar går till annonser men resurs i form av tid lägger vi lite smått 

kontinuerligt på sociala medier. Inför en tävling sitter vi länge och gör frågor.  

 

Två personer är ansvariga för sociala medierna. Vi har delat upp ansvaret så att en av oss är 

ansvarig för Facebook och en för Twitter. Vi ser till att ha en konstant dialog kring medierna. 

Det finns en marknadsplan som vi arbetar efter, men inget som är skrivet i sten.  

 

Användningen av sociala medier är ju relativt billigt, vad mer använder ni er budget till 

överlag? 

På senaste tiden har vi haft mycket tävlingar och på hösten är det mycket mässor för 

education. Vi är också respresenterade på TUR-mässan. Senn gör vi internetbaserad 

annonsering, där det hänt mycket det senaste året. Det blir lätt att lägga ut annonser på t ex 

Facebook, då man kan få snabb feedback och lägga ut till just dem som gått in och gillat 

Facebook. Till skillnad från traditionella posters kan man klicka på annonsen direkt och läsa 

mer. Man kan alltså ta nästa steg på en gång när man ser annonsen.       

 

 

Effekter 

 

Har ni kunnat se några positiva eller negativa effekter? 

Vi har fått fler och fler likes. Man märker att kunden vill ha en högre interaktion och att 

intresset ökat. De negativa effekterna kan vara om en kund skriver negativa saker eller 
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kommer med kritik. För visso är det bra om kritik kommer fram om det är något som kan 

lösas på ett bra konstruktivt sätt men ibland är det kanske inte så konstruktiv kritik. Det 

vanligaste är att vi försöker bemöta kritik snabbt.     

 

Hur mäter ni om ni uppnått syftet? 
Det är farligt med facebook för det kan går så otroligt snabbt. Man måste tänka på att man 

inte anspelar på något som inte stör någon. Man måste vara försiktigt med bilder som är 

photoshopade till exempel.  

 

Mäter ni aktiviteten på de sociala medierna? 
Om vi tittar på Facebook så är det lättast att se på antalet likes. Men man kan gå in och hitta 

statistik på Facebook och man kan även se varifrån i världen likesen kommer.  

 

Använder ni er av googleanalytics? 

Ja det gör vi, för hela hemsidan. Där kan vi se allt ifrån månadsstatistiken till idag, hur folk 

kommer in på sidan, vad de har sökt på etc. Vi använder även ett verktyg som heter Ravel 

tools för att möta sökordsopptimering. För att hamna högt på Googles träfflista.  

 

Tänker ni även på andra sökmotorer, utöver Google? 

Ja, men inte lika mycket. Google är ju det största.  

 

Har ni något sätt att mäta om ni uppnått syftet med användningen av de sociala 

medierna, t ex inför en tävligt? 

Ja. På mötena på huvudkontoret i Köpehamn diskuterar vi fram strategier. Vi har en siffra 

som vi siktar på inför årsskiftet. Än så länge känns det bra! 

 

 

Nätverk 

 

Finns ett samarbete med andra aktörer på kanalerna? T ex i form av att gilla varandras 

sidor osv 
Ja det finns det. Just för att vi har så många samarbetspartners så lyfter upp dem också. I 

tävlingen vi har nu samarbetar vi med ett flygbolag som man får flyga med om man vinner 

tävlingen. Vi gillar dom på Facebook och Twitter och taggar dom. Andra samarbetspartners 

är tjejerna som skrev backpackingboken, vi säljer deras bok i butiken och vi har med 

varandra på varandras hemsidor. Vi har också samarbete med TravelHeroes som säljer 

resepryler.  

 

Är de sociala media ni använder er av sammankopplade på något sätt? 

Det skiljer sig lite i hur vi använder oss av de sociala medierna. På hemsidan har vi ”följ oss 

på Facebook” och ”följ oss på Twitter”. Vi länkar till varanda. 

 

Hur ofta uppdaterar ni informationen på kanalerna? 

Vi är aktiva varje dag, inte på helgerna. Men nu har vi hittat en redskap så att vi kan autostyra 

det och lägga in t ex varje dag kl 14 osv. Det brukar vara en gång om dagen, ibland två. Vi 

tycker det är viktigt folk inte känner att de blir spammade, att det blir för mycket. På Twitter 

har vi sett mönstret att folk är mer aktiva, folk postar mindre saker men mer ofta.  
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Ny teknik 

 

Är er hemsida anpassad för att läsa i mobilen? 

Vi håller på att anpassa hemsidan för mobilen. Men Travel sidan har en egen laddningssida 

för mobilen.  

 

Har ni någon egen app? 
Kilroy bloggen.  

 

Använder ni er av QR-koder (Quick ResponseCode)? 

Ja det gör vi. Vi har ingen standard att vi alltid ska ha det men dety är ett bra sätt att länka till 

en speciell sida med specifik information. T ex tävlingssidan på Facebook.  

 

Hur länge har ni använt er av QR-koder?  

Det är ganska nytt. Det är vi som sköter all material. Vi började i höstas okt. 2011.  

 

Har ni tänkt något kring LinkedIn? 

Vi använder inte LinkedIn från Stockholm. Men hela Kilroy koncernen finns på LinkedIn.  

 

 

Kompletteringsfrågor till Sara Pontander 
 

Finns planer på att använda LinkedIn? 

Nej, däremot har vi fått information om hur vi ska tänka om vi ska lägga upp oss själva på 

LinkedIn. Policy etc, t ex KILROY med stora bokstäver och titlar.   

 

Facebook, grupp från början som utvecklades till en like page. När startades gruppen? 

Någon gång 2008. 

 

Använder ni sociala medierna på olika sätt? 

Från början använde vi Facebook som en slags förhands-info och man fick ta del av 

Nyhetsbrevet först etc. Men nu tänker inte så mycket på vad vi lägger på Facebook kontra 

nyhetsbrevet utan nyhetsbrevet är mer information och det här är aktuellt just nu medan 

Facebook är också så men där tänker vi mer på att inspirera och dela med oss av bilder, storys 

och även ibland erbjudanden. Men just erbjudanden har inte varit på populärt. Vi får bättre 

respons om vi lägger ut en häftig bild eller någon som gjort något kul osv. Även att kunna 

ställa frågor till någon som gjort en spännande resa har varit populärt men intresset har 

minskat på senaste tiden, kanske för att andra har börjat med samma sak. Mycket handlar 

också om tur och att träffa rätt t ex m någon ska till just det resemålet vi skriver om. Vidare 

kan tidpunkten på dygnet spela stor roll. 

 

Det finns många regler kring att lägga upp tävlingar på Facebook som man måste ta hänsyn 

till.  

 

Hur får ni in förfrågningar till resor? 

Vi har fortfarande ganska mycket telefonförsäljning. Dels har vi onlinebokning med flyg som 

är en stor del av vår försäljning. Men den delen som inte är online bokningar är nog ca 50 % 

per telefon, 30 % per mail och kankse 20 % i butiken. Om vi pratar summor istället för antal 

står förmodligen butiken för 50 %, mail för 30 % och telefon för 20 %. De som kommer in i 

butiken bokar oftast större resor.  



46 
 

 

Hamnar de som bokar resor automatiskt i er nyhetsbrevlista? 

Nej, vi får inte ta med dem automatiskt. Våra säljare ska fråga om vi får lägga till dem i 

nyhetsbrevet. Dock hamnar alla som skrivit kontaktat education i vår lista. ¨ 

 

Resurser, hur mycket läggs på Facebook? 

Ungefär 200 000 kr. Ca 15 % av totala budgeten. Tävlingar och annonser kostar.  Det finna 

massa olika sätt att göra annonser och vi har inte varit så jätteaktiva. Vi har alltid någon 

annons uppe, men det finns alltid mer att göra. Man kan göra mycket för att träffa rätt, olika 

kampanjer etc men ibland finns inte tid till det. Vissa länder lägger pengar på annonser 

istället för tävlingar och jobbar mer på att dra in likes på det sättet. Men detta tar mer tid.  

 

Facebook, hur ofta uppdaterar ni? 

En gång om dagen. Ibland blir det inte på helgerna, men nu har vi ett verktyg vi kan använda 

för att skicka ut per automatik. Förut var vi försiktiga och ville inte uppdatera för ofta för att 

folk inte skulle känna att det var påträngande men idag är folk inne på Facebook varje dag 

och till och med flera gånger om dagen så nu har vi börjat uppdatera oftare än vi gjorde i 

början. 11,45 är en bra tid då folk börjat varva ner inför lunch.      

 
Hur mäter ni? 

Negativa effekter kan vara att det är farligt med Facebook för att det kan gå så otroligt snabbt. 

Det räcker med att man skriver någonting som kan störa någon och att någon kommenterar 

och så kan det vara igång och delas och skickas runt. Om det händer en kväll kan det pågå 

hela natten utan att vi ser det. Det är viktigt att inte anspela på någonting som kan störa 

någon. Vi hade t ex en musiktävling där vi valde ut låtar och var jättenoggranna med att ha 

med olika musikstilar och ändå fick vi negativa kommentarer. Ibland kan det vara problem att 

lägga upp en potoshopad bild. Vi mäter likes hela tiden efter ett vissa mål. Tyvärr finns ingen 

garanti att man får likes bara för att man skapat en tävlig i Facebook som kostat pengar. Vi 

mäter även trafiken från Facebook in till vår hemsida och använder oss av google analytics. 

Vi tittar från månad till månad. Vi kan också se på de annonser vi har. Vi tittar också på 

indikationen ”pratar om detta” som bör vara hög.  

 

Vad gör ni om ni inte uppnått målet? 

Om vi inte har uppnått tillräckligt med likes brukar vi göra en aktivitet som gör att folk 

kommenterar, ställa en fråga eller lägga in en riktigt bra bild eller lägga upp en bild. 

Kommentarer och frågor som gör att folk interagerar är viktiga.  

 

Någon skillnad vid användningen av sociala medier? 

När vi integrerade bloggs med Facebook fick vi mycket mer trafik till bloggs. Nu när en 

användare uppdaterar sin blogg kan de välja att automatiskt dela det med Facebook och 

läsaren hamnar då automatiskt på vår sida. Vi har fått mycket mer att göra sedan vi började 

med sociala medier  Facebook blir som en extra hemsida som måste underhållas. Det 

händer så mycket i utvecklingen så det krävs att man hänger med och håller sig uppdaterad. 

Ibland är det svårt att veta vad man ska lägga tiden på och man känner att man inte hinner 

med både hemsidan och Facebook.  

 

Ny hemsida anpassad för mobil? 

Inte klar än, ska bli klar i juni. Vår egen app är blogg appen.  
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Hur länge har ni använt QR-koder? 

Sedan ungefär oktober 2011 och vi gör våra koder själva. 

 

YouTube? 

V i har Kilroy TV och vår egen YouTube kanal. Även på Facebook med integrering från 

YouTube.  

 

Vad för slags videor? 

Bara inspiration egentligen. Vi har haft filmstudenter från Köpenhamn som har fått betalt för 

att spela in saker och varit olika team som åkt till olika länder. ”10 things to do in south 

America” etc. Ibland har resenärer erbjudit sig, men det har inte alltid varit så bra kvalité. Nu 

har vi bett om lite nya filmer där vi ska fokusera mer på själva upplevelsen, alltså våra 

produkter. Nu har vi två tjejer som är ute och ska spela in när de dyker i Indonesien, 

surfkurser osv. De prova vår leverantör. Det tror vi kommer bli jättebra.   

 

 

 
Intervju Classic World 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur länge har företaget funnits? 

Företaget har funnits i 20 år. Det startades 1992  

 

Hur många anställda har företaget? 
2 anställda. 

 

Vilka är era målgrupper? 
80 procent privat resenärer, 20 procent företag, konferens mindre grupper, max 50 personer. 

Vi håller oss till småskalig. De där 80 procent är då familjegrupper (8-20 personer) och 

vänner som reser tillsammans. Vi jobbar med en produkt som handlar om klassiska 

herrgårder, slott, små enheter. Man kan aldrig ha en stor grupp där. Ställen som har kanske 4-

15 rum som inte har någon hemsida, som brukar vara krångligt att hitta fram till. Det gör att 

när man tittar på målgruppen åldern35 plus med betoning på 50 plus. De är resvana och 

relativt högutbildade, priskänsliga. Vi fokuserar oss på de 4-5 tjärning brittiska värdshus som 

har kanske en extra charmig stämning. Oftast ställen som erbjuder bra vin och gastronomi. 

Hemsidan kallas för inspirationssida men där finns ingen online bokning. Vårt fokus är 

Storbritanien, Irland, Frankrike, Italien och Spanien.  

 

Genom vilka kanaler når ni era kunder? 

Genom Hemsidan först och främst. Vi har en kundbas som är återkommande oftast genom 

mun mot mun metoden.  
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Sociala Media 

Använder ni er av sociala medier?  

Ja, vi har en blogg som är kopplad till min personliga Facebooksida. Aktiveras så fort man 

hinner när det kommer någon erbjudan.  

Om nej, hur kommer det sig? 

Vi hinner inte ha flera Sociala Medier eftersom vi är bara två personer.  

 

Skulle ni kunna tänka er att göra det? 

Kanske i Framtiden om det finns tid och resurser.   

 

Om ja, i vilket syfte använder ni sociala media? 

Vi har fokuserat på hemsidan, bloggen är egentligen en förlängning till hemsidan. För att öka 

trafiken i hemsidan. Det är jag själv som uppdatera hemsida.  

 

Vilka av dessa sociala medier använder ni er av? Facebook, Twitter, Blogg, YouTube, 

LinkedIn. 
Facebook och blogg.  

  

Vem har ansvaret för arbetet med sociala medier i företaget? 

Jag själv.  

  

  

Hemsida 

 

Har ni några strategier för att kunden lätt ska hitta till er hemsida? 
Vara uppdaterad, när man är så nischad måste man göra det. Vi jobbar inte ute efter kvantitet 

utan kvalitet.  Anledningen att vi inte använder oss av andra sociala medier är för att de vill 

nå kunder som bokar och inte lägga så mycket tid på sociala medier och chansa.  

 

Mäter ni aktiviteten på hemsidan? 
Vi har säkert något sätt att mäta det men vi hinner aldrig kolla upp det.  Vi har märkte 

skillnad om hur förfrågorna kommer. Till och med telefon samtal. Det finns en nackdel med 

e-mejl, när vi försöker till exempel stämma av saker och ting med kunden och det tar tid. 

Men samtidigt så är det är bra för att folk tar det när de hinner.   

 

Har ni något nyhetsbrev? 
Ja det har vi. Vi skickar ut 10 nummer om året. En gång i månad. Innehållet är allt från 

information om företaget och tips på nya produkter, information om koppling till produkter 

som företaget har och tillgängligheten. Allt som vi har på hemsidan. Idag har vi 4000 kunder 

som är medlemma på nyhetsbreven. Kopplas till fakturerings system.  

 

Har ni kunnat se någon skillnad sedan ni började använda nyhetsbrev? 
Vi får alltid en effekt när vi skickar runt nyhetsbrev. Vi märker dock att kunden byter 

mejladress väldigt ofta.  
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Ny teknik 

 

Är er hemsida anpassad för att läsa i mobilen? 

Nej den är inte det. Det är ingen prioritet idag. Allt kräver resurser. Jag själv tar hand om 

hemsidan så tyvärr inte hinner med det. Bilder jobbar vi mycket med. Redigerade 30 000 

bilder.  

 

Har ni någon egen app? 
Det är skillnad när man tittar på storleken av företaget. Ett mindre företag gör man allt och då 

är det svårt att hinna med sådant.  

 

 

Intervju med Hanna Hedman – Clarion Sign 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har företaget funnits? 

4 års jubileum. 

 

Hur många anställda har företaget? 

Det är 150 fasta anställda. Mycket extra 

Vilka målgrupper? 

Det är otroligt många målgrupper. En stor del av vår verksamhet är konferens, Busines-to-

busines. Det är ju egentligen de flesta företagen, allt från statliga institutioner till finasbolag. 

Par i 30 års ålder med medel inkomst. Fler svenska gäster än utländska men vi riktar oss till 

alla. Det är väldigt många som inte bor på hotell som går på spa.  

Vem är marknadsföringansvarig på Clarion Sign? 
Vi har centralmarknadschef och avdelningschefer. Vi samlas på möte och har mycket telefon 

kontakt.  

 

Genom vilka kanaler når ni ut till era kunder? 

Hemsidan, nyhetsbrev, Facebook, Twitter, det finns så otroligt mycket att göra som man kan 

göra. Jag är själv ansvarig för hotellet spa och Aquavit. Alla 3 har sina egna hemsidor, 

Facebook sidor, Twitterkonto. Det finns väldigt mycket frustration från min sida för jag ser 

hur mycket man kan göra men hinner inte och sen så är det ju allt annat utöver det där, det är 

ju nyhetsbrev, jag gör trycksaker, jag är ansvarig för alla event och för allt som händer i 

lobbyn, så att det är ju så här.. ibland håller man på att gå sönder av att det finns så mycket att 

göra och då blir det lätt tyvärr att man ligger efter. Vi försöker göra om vår Facebooksida till 

just Stockholms guide för jag tycker att det är tråkigt när man erbjuder bara reklam, så att jag 

håller på att göra om så att det ska kännas mer ödmjukt och sen så klart så är det ju syftet att 

vi sidan ska kännas som en självklarhet för de som kommer och besöker Stockholm, de ska 

känna att de här har koll på stan, de här vill jag bo på, här kan man få reda på vad som 

händer. Så att jag har mycket idéer men man hinner inte med allt..Jag har också tänkt att vi 

kan jobba lite med Instagram. Det är väldigt trevligt, det är bilder och det är snabbt. När jag 

går in och kolla så ser jag att vi har väldigt mycket gäster som tar bilder på hotellet och lägger 
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upp, och så taggar man att man har varit här. Så jag tror att det är väldigt bra också. Vi håller 

på att göra om våra hemsidor och det sker centralt men jag hoppas att det blir men jag hoppas 

att det blir bättre som det är idag när det gäller flödet med sociala medier. Nordic Light har en 

väldigt trevlig hemsida när det gäller det tycker jag.  

 

Sociala Media 

Använder ni er av sociala medier? 

Ja 

Om ja, i vilket syfte använder ni sociala media? 

Om man ska gå till botten med det så är det ju så klart att sälja mer, men sen när man gå på 

djupet så är det att sprida Clarion Signs varumärke, så att kunden har mer koll på vad vi gör, 

vad vi erbjuder hur vi syns och att synas. Allting måste ju i slutända handla om att sälja, det 

är ju det som är syftet med det. Sen så vill jag inte att det ska bli så himla ”säljgt” för det är 

inte trevligt. Man vill att folk ska få en bra känsla av hotellet. Att skapa en kundrelation med 

gästerna.  

 

 

Har ni medvetet valt bort några? 

Twitter finns vi som sagt med på men där är ju främst bara länkar. Jag försöker komma ihåg 

att skriva hash tags på mina Facebook inlägg och oftast så länkar jag till Twitter. Vi har inte 

gjort några aktiva val. Vi finns inte på linkedIn som hotell.   

Vi har ett team som jobbar på Clarion med rekrytering så vi använder oss inte av LinkedIn. 

Vi bloggar däremot inte, det är ett heltidsyrke. Tycker inte att man borde använda sig av 

sociala medier bara för att, det måste finnas kvalité och man måste kunna fylla det på ett bra 

sätt, annars är det bara dåligt marknadsföring.   

 

Vad är det för slags video som lägger upp på YouTube? 

Vi har gjort en del reklam videor, det är ju framför allt de som vi lägger upp där. Sedan har vi 

pratat lite om i och med att det blir väldigt mycket förfrågningar från tv-program så har vi 

pratat om att vara mer aktiva där. Jag har lite svårt att se att det genererar så mycket, det tar 

väldigt mycket tid och det är nästan en halvtidstjänst och vad genererar det egentligen känner 

jag? Då kan man nästan länkar till de programmen.. använda sociala medier för att länka till 

de programmen.  

 

Upplever ni att något medium är extra bra? 
Facebook är också bra, Twitter kräver dock mycket arbete för att man ska komma igång med 

det och man måste vara aktiv där, jobba mer, twittra mer.. Facebook passar oss ganska bra 

just eftersom vi inte har så mycket tid, och det har så otroligt många användare. I princip alla 

våra gäster har ju nästan facebook. Det är färre som twittrar än facebook. Facebook passar 

bra till att lägga upp erbjudande och locka hit gäster. Ibland har spaet obokade tider på 

Facebook. Det vore trevligt om man kunde lägga upp en facebook kod för de som följer oss 

där. Just att man ska känna att man får något för att man följer oss där.  

 

Hur länge har ni använt er av sociala media? 
Sedan öppningen 2008.  
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Hur mycket resurser lägger ni på sociala medier av er totala budget? 

Vi lägger inte ner några ekonomiska resurser överhuvudtaget. Sedan kostar det att ha en 

person som kostar, 2 timmar i veckan använder jag för att jobba med det. Jag kan sitta 

hemma och jobba med Facebook.  

 

Vem har ansvaret för arbetet med sociala medier i företaget? 

 Det är jag själv just på Clarion Sign.  

  

  

Effekter 

 

 

Har ni kunnat se några positiva effekter? 
Vi se när vi mäter statistiken på hemsidan att vi får väldigt mycket besökare från Facebook 

som kommer till hemsidan. Sedan är det svårt att mäta hur många faktiskt bokar ett rum, vi 

kans e hur många som trycker på boka knappen. Man går in för att kolla på tillgänglighet och 

priser men sen stänger man ner för att kolla vidare. Vi använder oss av google analitycs.  

 

Har ni kunnat se några negativa effekter? 
Ja det är klart, det ska ju vara ett öppet forum. En kommentar vi har fått är att vi har dryga 

vakter på hotellet. Den har legat överst ganska länge. Sådana saker är det så här.. men det 

kanske inte är så bra. Det måste ju vara så också det blir. Sen får man gå in och radera om det 

blir personliga påhopp eller så. Det var jag aldrig med om. Förra veckan la jag upp jättefina 

cupcakes från Aquavit och så var det någon som kommenterade:”men de är fabriksgjorda”.  

 

Hur mäter ni om ni uppnått syftet? 
Vi har inget mål, vi tycker inte att det är relevant.  

 

 

Mäter ni aktiviteten på de sociala medierna? 
Vi har koll på hur många det är men det är ingenting som rapporteras. Den dagen vi märker 

är viktig  

 

Hemsida 

 

Har ni några strategier för att kunden lätt ska hitta till er hemsida? 
Sökoptimering är ständigt. Det är samma sak där.. jag ser att det finns så otroligt mycket man 

kan göra men. Vi jobbar aktivt. Vi har några kampanjer som läggs uppe för att sökoptimera 

hemsidan. Det är också en anledning varför vi finns med på andra sociala medier för att 

optimera trafiken till hemsidan.  

 

Har ni något nyhetsbrev? 

Vi har ganska många. Vi har till hotellet och sedan restaurangsgästerna, stamismejl, 

medlemsmejl till de som är medlemma på spaet, luchmejel varje måndag. Det är till olika 

grupper beroende på vilket nyhetsbrev. Om man har gjort en bokning så kommer man 

automatiskt. Vi har något som kallas för ankomstmejl till de som kommer i början av veckan 

om saker som händer.  
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Har ni kunnat se någon skillnad sedan ni började använda nyhetsbrev? 

Ja det har vi, vi har ett speciellt sätt att mäta statistiken. Det är ganska höga frekvens på 

nyhetsbrev. Där kan man ju mäta den dagen skickade vi nyhetsbrevet och den dagen vi mer 

bokningar. Det är ju datummässigt i och med att man kan boka olika paket genom olika 

kanaler. Vi länkar också facebook till nyhetsbrev.  

 

Hur ofta skickas detta ut? 

Cirka en gång om månaden.  

 

Nätverk 

 

Finns ett samarbete med andra aktörer på kanalerna?  

Vi följer andra intressanta företag, privat personer men däremot så har vi inga gemensamma 

tävlingar bland företag. Det är ingenting som vill sammarbeta med utan bara tipsa.  

 

Är de sociala medier ni använder er av sammankopplade på något sätt? 
Ja det är de, vi använder de för att öka trafiken i hemsidan.  

 

Hur ofta uppdaterar ni informationen på kanalerna? 

Några gånger i veckan. Kanske en till två på hotellet, kanske tre till restaurangen.   

 

 

Ny teknik 

 

Är er hemsida anpassad för att läsa i mobilen? 
Aquavit restaurangen ja, inte hotellet men vi har däremot börjat jobba, Spaet inte.  

 

Har ni någon egen app? 
Nej det har vi inte. Till bokningsdelen skulle kanske vara relevant.   

 

Använder ni er av QR-koder (Quick Response Code)? 
QR-koden använder vi oss mer och mer. Jag har lite annonser som vi har kört i vår. I hissen 

har vi det, det är rätt smart och det blir mätbart man kan ju se hur många som använder sig av 

det. Jag tror inte att det användes innan jag började och jag började använda det nu i januari. 

Vi gör våra egna koder det är enklare än man tror.  

  
 

Intervju med Camilla Qvick 
 

 

Vad jobbar du med? 

Jag gick ut Konstfack 1999 har sedan dess arbetat med bild, form och undervisning, bl.a med 

kortare inhopp på SH sedan våren 2002. Sedan augusti 2010 arbetar jag främst med kurser i 

medieteknik; fristående kurser, IT, medier och design-programmet, Spelprogrammet, 

Informatörsprogrammet, Turismprogrammet och lärarutbildningarna. 
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Mitt huvudområde är visuell kommunikation, det vill säga grafisk design och 

bildkommunikation etc. Vår kultur visualiseras allt mer, vi omges dagligen av en allt stridare 

ström bilder och begreppet "procumers" har blivit en realitet. Detta känns som ett angeläget 

fält att verka inom. 

 

Använder du dig av sociala medier? Med vilka syfte? 

Jag använder det som konsument. Jag har aldrig bloggat. Följer en del bloggar via RSS 

prenumerationer när jag söker fakta och inspiration, Twitterkonto som jag aldrig använder. 

Har ett Facebookkonto som jag använderkanske 1 eller 2 ggr i veckan.  

 

Finns det någon speciell anledning till varför du inte använder dig så mycket av sociala 

medier? 

Det är mycket att jag använt det för att skapa grupper eller forum för speciella evenemang 

eller fester eller liknande. OM man vill nå ut. Även att ha kontakt med vänner och släktingar 

som är lite avlägsna. Jag tittar mycket på grupper, om det är någon designbyrå som har ett 

flöde; tate modern, Guardianspedagogiskt nätverk eller liknande.  

 

 

Tycker du att sociala medier är viktigt för marknadsföring av ett företag? 

Ja det tycker jag! 

 

Vilka sociala medier tycker du är mest viktiga? 

Nej jag tror att det hela tiden handlar om målgruppen, vem man vänder sig till och var de 

befinner sig. Om det är en målgrupp som nästan bara Twittrar så blir det ett naturligt val. 

Men jag läste i DN, Emanuel Karlstens krönika om att Twitter är som en ankdamm och det är 

inte ås många ankor där. Det är en otroligt liten andel som använder Twitter jämfört med 

Facebook. Just det, Flicker och YouTube använder jag jättemycket.  

 

Vi har även tittat på LikedIn i vår undersökning? 

Jag är med där men jag har inte uppdaterat min profil. Jag hinner inte. Jag tror för övrigt att 

det är en jätteskillnad på de olika sociala medierna. Twitter till exempel är ju till för väldigt 

snabba nyhetsflöden, när man ska följa en nyhetsrapportering väldigt snabbt, kanske över ett 

dygn.  Annars vet jag inte riktigt poängen, om jag ska vara ärlig. Kanske att det blir mer 

nischat... 

 

Vad finns det för risker? 

Ja om man inte uppdaterar regelbundet och inte håller nyhetsflödet aktuellt så kan man ju 

förlora förtroendet och trovärdigheten. Det finns ju många som säger ”följ oss” och så ser 

man att senaste uppdateringen var 2008… Samma sak med webbsidor. Det gäller att man 

använder rätt forum och tänker igenom vad ska vi göra här och vilka vill vi nå? Lägga fokus 

på gränssnitt osv. LinkedIn skulle man kunna använda till en väldigt nischad, liten bransch 

för t ex mindre expertgrupper där man tar upp komplexa frågor som inte intresserar 

allmänheten. Hela tiden handlar det om målgrupper. Sen kan det ju tänkas att man vill göra 

en kampanj under en tidsbegränsad period eller liknande. Sen delar man ju med sig av sitt 

material och får tänka på att inte lägga ut vad som helst. Det är synligt för alla, så man gör ju 

sig själv väldigt sårbar. Då är frågan om man ska granska kommentarer för att undvika 

påhopp och negativ PR. Eller ska man hålla det öppet och fritt för alla? Det beror ju givetvis 

också på hur mycket resurser man har att lägga på det. Om man är ett litet företag med 

mindre resurser i form av tid skulle man kunna använda sociala medier som ett slags 

nyhetsbrev med uppdateringar varje vecka eller varannan. Arbetet med sociala medier tar tid, 
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så en person kan inte förväntas göra allt den gjorde innan och sen även ansvara för arbetet 

med de sociala medierna. Det kan skapa en väldig stress.  

 

Bör man lägga tid på sociala medier även om företaget har knappa resurser? 

Ja då kanske man kan avgränsa sig i tidsperiod. Att man kör en drive en speciell månad eller 

ett par veckor, kontakta bloggare, tidningar eller magasin eller webbplatser och be dem pusha 

för webbsidan. Eller att man skapar en grupp, ett forum, som kommer vara aktivt som en 

kampanj under en viss period. Det kan t ex vara lämpligt om det är säsongsbetonat. 

 

Jag tror också att det finns möjligheter med att använda information som redan finns. Att 

omarbeta detta för att skapa nya saker, t e x privatpersoners bilder, Det måste ju gå att göra 

något väldigt bra av det. T ex att man lägger upp bilder som taggas vid olika platser. Att man 

samlar bildgalleri och reseskildringar. Jag vill gärna se bilder från resmålet, som inte 

resebolaget har lagt upp, utan privatpersoners bilder. Man vill höra att såhär var det, exakt 

såhär mycket kostade vissa saker (inte ca 50-100 kr). Med kartbild där bilden är tagen. Dom 

litar man ju mycket mer på. All datan finn ju där, folk har ju hela telefonerna fulla med bilder 

och som de faktiskt vill dela med sig. Man kanske kan ge 100 kr rabatt eller liknande för 20 

bilder. Bildbank med kommentarer.  

 

Tankar om framtiden? 

Jag tror på det här att det ska vara win-win. Det är ju väldig många som gärna fotograferar 

och som vill visa upp och tycker om att skriva. Jag tror på att använda befintlig information, 

inte beställa nytt material för det finns ju redan. Informationsåtervinning!  

 

Jag skrev en gång en utvärdering om en resa som jag var missnöjd med men jag fick aldrig 

fick någon återkoppling vilket gjorde att jag fullständigt tappade förtroende för dem. Viral 

marknadsföring har en otrolig genomslagskraft, det hänger ihop med att användare påverkas 

om en person skriver något negativt.    

 

Man vill ha information och inspiration via sociala medier. Man vill inte köpa och känna att 

alla försöker sälja. 
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