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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks hotell i Stockholms innerstad för att få en bild av hur hotell arbetar 

med sociala medier. Där fokus ligger både på hur arbetet är organiserat bakom och hur arbetet 

går till i praktiken med deras uppdateringar på sociala nätverk. Då sociala medier är ett relativt 

nytt fenomen ville vi undersöka hur hotellbranschen i Stockholm hanterar detta. För att få en 

inblick i detta genomförde vi kvalitativa intervjuer med de ansvariga för sociala medier på sex 

hotell i Stockholm och även kvantitativ datainsamling av deras aktivitet på sociala medier för 

att hjälpa till i analysen. Med hjälp av en teoretisk referensram utifrån tidigare forskning 

kunde vi påvisa ett antal brister hos hotellen där det främst handlade om att det är lågt 

prioriterat bland hotellen, det skulle behövas mer resurser och också tydligare riktlinjer och 

mål från ledningen hur arbetet ska gå till i praktiken. 

 

Nyckelord: sociala medier, sociala nätverk, marknadsföring, hotell, Stockholm 

 

Abstract 
This paper examines hotels in Stockholm to get a picture of how the hotel works with social 

media. There, the focus is both on the way the work behind is organized and how work is done 

in practice with their updates on social networks. Since social media is a relatively new 

phenomenon, we wanted to examine how the hotel industry in Stockholm handle this. To gain 

insight into this, we conducted qualitative interviews with those responsible for social media 

at six hotels in Stockholm and also quantitative data collection of their activity on social 

media to help in the analysis. Using a theoretical framework based on previous research, we 

were able to demonstrate a number of deficiencies in hotels where it was mostly a matter of its 

low priority among the hotels, it would require more resources and clearer guidelines and 

objectives from the management how the work should be done in practice. 

 

Keywords: social media, social network, marketing, hotel, Stockholm 



 3 

Förord 
Vi vill först och främst tacka våra respondenter på hotellen Story Hotels, Clarion Hotel Sign, 

Mornington Hotel, Nobis Hotel, First Hotel Amaranten och Nordic Choice Hotels för att vi 

fick intervjua de och att de ville vara med i vår undersökning. Vi vill också rikta ett tack till 

vår handledare, Gustaf Onn, samt till de studentkamrater som alla hjälpte till med att ge 

synpunkter och kritik under uppsatsens process. 
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1. Inledning 

Valet av ämne beror på författarnas egna intressen av sociala medier som framtidens 

marknadsföringsverktyg och knutet till hotell där det upplevs att många hotell är lite sena i sin 

utveckling av användningen av sociala medier. Då ämnet är relativt nytt ser författarna en 

brist på forskningsstudier och vill därför bidra till att utveckla kunskapen om hotell och hur de 

arbetar med sociala medier. 

1.1 Bakgrund 

En majoritet av Sveriges befolkning är idag användare av sociala medier och det ökar 

fortfarande varje år. Från år 2008 har utvecklingen gått uppåt i en hög takt från att ha varit 27 

% av befolkningen över 18 år som använder sig av sociala nätverk 2008 till förra året 2012 då 

64 % använde sig av sociala nätverk (.SE, 2012). 

 

Under 2012 gjorde Share och Guide Share Europe en undersökning av företag världen över. 

Där svarade 52,8% av de tillfrågade företagen att de övervakar sociala medier och nätverk på 

internet. 22 % av de tillfrågade svarade att de skulle utöka sin bevakning under det närmaste 

året och 37,9% sade att deras bevakning skulle trappas upp under de närmaste två åren 

(Emarketer, 2012). Sociala medier har växt väldigt mycket de senaste åren och blivit allt 

viktigare för människor. Enligt en undersökning som genomfördes av Google och som 

Dagens Nyheter tagit del av anser två tredjedelar av de tillfrågade cheferna att företag som 

använder sig av sociala medier kommer att växa snabbare (Zenou, 2012).  

 

Chadwick Martin Bailey genomförde 2010 en undersökning där det visade sig att 60 % av 

användare på Facebook påstår att när de gillat en sida har en större benägenhet att 

rekommendera det företaget till sina vänner. På Twitter var den siffran näst 80 % (Emarketer, 

2010). De primära anledningarna till att bli ett fan av ett varumärke på sociala medier var 

dock att få rabatter och reklam, att användaren är kund hos företaget och visa att man stödjer 

varumärket. Detta visar vikten av att finns och synas på sociala medier. Inte minst för att 

skapa sig varumärkesambassadörer. 

 

Samtidigt som sociala medier blir allt viktigare för företag så hårdnar även konkurrensen 

mellan hotellen i Stockholm. Besöksnäringen i Stockholm har arbetat fram en strategi för att 

öka omsättningen med 80 % fram till 2020, och inom denna strategi så ska gästnätterna öka 

med 50 %, till 15 miljoner per år (Länsstyrelsen, 2012). Enligt en rapport skriven 2009 av 

Turismens utredningsinstitut (2009, s.117-121) kommer efterfrågan av hotell i 

Stockholmsområdet att öka med 23 % under perioden 2010-2015, samt att som ett krav för att 

Stockholms rese- och turistnäring ska kunna öka behövs det ordentligt med nyetablerade 

hotell under andra halvan av 2010-talet. En rapport från 2011 (SHR, 2011) säger att minst 

4832 nya hotellrum håller på att byggas i Stockholm från och med då, vilket gör konkurrensen 

hårdare och det kommer bli viktigare att differentiera och marknadsföra sig bättre och här är 

sociala medier ett viktigt verktyg. 

1.2 Problemdiskussion 

Då konkurrensen mellan hotellen i Stockholm blir större så blir det viktigare att synas mer och 

skilja ut sig för att skapa en fördel gentemot konkurrenterna. Sociala medier är ett relativt nytt 

marknadsföringsverktyg som skiljer sig från annan marknadsföring med den interaktivitet 

som finns mellan företag och kund. Kunden kan påverka mycket mer nu och budskap kan 

spridas snabbt från kund till kund utan att någon relation dem emellan existerar mer än att de 
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är medlemmar av samma sociala nätverk (Berthon et al, 2007). Detta innebär att det inte bara 

är ett budskap från företagets sida som behöver utformas och spridas utan att även kunder, 

mycket enklare, kan sprida sina synpunkter vidare. Detta betyder att det krävs större krav på 

företaget och en högre aktivitet både med sina budskap och att svara på kunders åsikter och 

kommentarer. Då många människor är medlemmar på sociala nätverk innebär det att ett stort 

kundunderlag missas om man inte är aktiv där. Men i och med att det är en ny företeelse har 

det visat sig att många ledningar på företag inte vetat hur man ska gå tillväga och hur mycket 

resurser som ska läggas (Kietzmann et al, 2011). 

 

Detta är något som är viktigt även i turistbranschen som också förändras av internet. Den nya 

interaktiviteten som uppstår mellan kund och företag förändrar marknadsföringen av 

turismprodukten, där kunden får större makt genom deras chans att påverka andra. Kunden 

samlar in mycket mer information nu än tidigare innan sitt beslut och därför gäller det att 

sticka ut med sin marknadsföring. Det ger också fördelar där man ges större chans att utveckla 

sin produkt efter vad kunden vill ha (Buhalis & Law, 2008). Studier har gjorts på hotell där 

man ser att det ger utslag att ha ett bra framträdande på internet och finnas med på flera ställen 

samtidigt. Det gäller att ha interaktiva sidor på internet och inte bara ren information (Shuai & 

Wu, 2011). Genom att bygga upp en image av sig på internet som överensstämmer med sitt 

hotell kan synergieffekter ges med mer långsiktiga kundförhållanden (Cheng & Hamid, 2011). 

Dessutom så gör hotellets framträdande på internet att möjligheten att kunden bokar direkt 

genom hotellet istället för genom en mellanhand att intäkterna ökar (Das, 2008). Det har 

också gjorts undersökningar där man kunnat se att kundrecensioner av hotell på internet kan 

sättas i samband till försäljning av rum (Ye et al, 2009). Detta tillsammans gör att sociala 

medier är ett viktigt verktyg i marknadsföringen nuförtiden och där man kan bygga relationer 

med kunder och svara direkt på kritik och frågor från potentiella kunder. Allt fler turister tar 

hjälp av internet och sociala medier innan man bestämmer sig för att boka (Xiang & Gretzel, 

2010) och därför vill vi göra en undersökning som kan ge en fördjupning av hur hotell i 

Stockholm arbetar med sociala medier i sitt marknadsföringsarbete och se vad som har gjorts 

bra och vilka brister som finns både med hur det är organiserat och hur de använder sociala 

medier i praktiken. 

1.3 Frågeställningar 

Hur är organiseringen av arbetet med sociala medier på hotellen upplagt? 

Hur använder sig hotellen av sociala medier i sin marknadsföring? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hotell använder sig av sociala medier i sin 

marknadsföring och kommunikation med aktuella och potentiella kunder och att se hur de 

organiserat arbetet bakom för att se vilka tillvägagångssätt och strategier som används. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att undersöka hotell i Stockholms innerstad, detta beror på flera 

anledningar. För det första vill vi göra personliga intervjuer med våra respondenter och då blir 

det enklast att göra detta med hotell i vår närhet. I och med att alla hotellen ligger nära 

varandra så finns det en konkurrenssituation dessa hotell emellan och det blir därför intressant 

att se hur de arbetar och ställa detta mot varandra då de har samma geografiska förutsättningar 

och konkurrerar då om besökare till destinationen Stockholm och även om stockholmare till 

deras bar- och restaurangverksamheter. 
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1.6 Disposition 

Denna uppsats undersöker hur hotell i Stockholmsområdet arbetar med och använder sig av 

sociala medier i sin marknadsföring. Den inleds med en bakgrund till det vi ska undersöka och 

en framställning av vårt syfte och frågeställningar. Sedan fortsätter det med en redogörelse för 

vilka forskningsmetoder som använts, kritik mot dessa samt hur det har gått till i vår 

urvalsprocess. Kapitlet avslutas med att beskriva de sociala medier vi har valt att inrikta vår 

undersökning på. Nästa kapitel presenteras den teoretiska referensram som använts för att ge 

en djupare inblick i den tidigare forskningen i ämnet och som ger stöd får vår analys av 

undersökningsresultatet. Efter detta presenteras undersökningsresultatet i form av de 

intervjuer vi gjort och även en sammanställning av vår undersökning av hotellens sidor på 

sociala medier. I det följande kapitlet analyseras och tolkas undersökningsresultatet med hjälp 

av den teoretiska referensramen. Följande på detta presenteras de slutsatser som vi drar av vår 

undersökning med en avslutande diskussion där även förslag till vidare forskning ställs upp. 

1.7 Ordlista 

Feed – Feed är det flöde där inlägg från de företag och personer som man har valt att följa 

eller är vän med visas upp på din egen sida på de sociala medierna. 

 

Följare – Följare innebär att man får uppdateringar från de sidor på Facebook, Instagram och 

Twitter som man själv bestämt att följa. 

 

Gilla – I denna uppsats kommer användningen av ordet gilla enbart innebära att man gillar en 

social nätverkssida Att gilla en sida, inlägg, bild eller kommentar på Facebook och Instagram 

innebär att man säger att man tycker om det som visas. I fallet när man gillar en sida innebär 

det att man får information och uppdateringar från den sidan man gillar.  

 

Hashtag – En hashtag innebär att man märker upp sitt inlägg med ett ämne, i denna 

undersökning, att inlägg märks upp med hotellens namn på Twitter och Instagram. 

 

Incheckning – Incheckning eller att checka in i denna undersökning avses enbart att man på 

sociala medier gör ett inlägg där man checkar in på en plats eller ett ställe där man är för 

tillfället, och har inget att gör med att checka in sitt rum på ett hotell. 

 

Tagga – Tagga innebär att man märker upp sitt inlägg eller foto med namnet på ett företag 

eller person så att det länkas till deras Facebook-sida. Detta är Facebooks motsvarighet till 

hashtag på Twitter och Instagram. 

 

Tweet – Tweet är ett inlägg på Twitter. 
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2. Metod 

Undersökningen utgår från en kvalitativ grund, för att på så sätt ge bästa möjliga svar på våra 

frågeställningar. Vi har i ett första steg gjort en genomgång av tidigare forskning. För att få en 

bild av hur kunskapen i ämnet ser ut. Vi genomförde sex semistrukturerade intervjuer som en 

del i arbetet för att få en djupare insikt i arbetet hos hotellen i centrala Stockholm. För att sätta 

det som sagts under intervjuerna mot verkligheten, samt för att ge en djupare bild av det reella 

arbetet, har vi även genomfört en kvantitativ innehållsanalys av hotellens aktivitet på de 

sociala medierna. Detta gjordes för att på bästa sätt skapa oss en bild av hur hotellen går 

tillväga i sina uppdateringar. 

Enligt Andersen (1998, s. 24) är kvalitativ data artbestämd och det finns en tydlighet i vad som 

särskiljer den från den kvantitativa, den mängdbestämda eller talmässiga. I vår undersökning 

har vi använt oss av ett kvalitativt angreppssätt, för att nå en djupare insikt om det problem vi 

satt upp (Andersen 1998, s. 31). I undersökningen är våra primärdata de semistrukturerade 

intervjuer som vi genomfört, samt den litteratur som använts är vår sekundärdata (Andersen 

1998, s. 150). 

Andersen (1998, s. 151) delar upp kvalitativa primärdata i stimulidata, och icke-stimulidata. 

Stimulidata är där respondenten blivit utsatt för avsiktlig stimuli från undersökaren och icke- 

stimulidata är alla andra data. Andersen delar in stimulidata i ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer, projektiva tekniker och psykologiska teser och icke-stimulidata i 

alla former av observationstekniker och indirekta tekniker. Inom dessa underkriterier har vi 

använt båda, stimulidata under de intervjuer vi genomfört och icke-stimulidata under arbetet 

med innehållsanalysen. 

Bryman & Bell (2010, s. 310) talar om styrkan i att kombinera kvalitativa och kvantitativa 

metoder, så kallad metodtriangulering. Det finns tydliga styrkor och svagheter i de olika 

tillvägagångssätten, vid en kombination kan svagheterna i ett tillvägagångssätt undvikas med 

hjälp av styrkorna i den andra (Bryman & Bell, 2010, s. 500-502). Vi har använt oss av 

kvantitativ metod för att styrka de kvalitativa intervjuerna som vi genomfört, detta säger 

Bryman & Bell (2010, s. 507) är bra, då det ger sammanhängande information till den 

kvalitativa data vi fått fram. I denna undersökning kommer detta att exemplifieras genom att 

den information som givits till oss under intervjuerna kommer att ställas mot den realitet vi 

hittar i vår innehållsanalys. Där senare slutsatser har dragits i jämförandet mellan den 

kvalitativa och kvantitativa data som framkommit.  

Det finns svårigheter i att generalisera utifrån kvalitativa studier, då resultaten ofta redovisas 

på ett anekdotiskt sätt. Detta kan göra det problematiskt för läsaren att se till betydelsen av de 

olika resultat som framkommer från undersökningen. Ett bra sätt för att öka sin 

generaliserbarhet är att kvantifiera vissa delar av sin undersökning och på sått underbygga och 

trycka på de intressanta resultat som framkommit, samt att det ger läsaren en lättare förståelse 

för vilka resultat som framkommit (Bryman & Bell, 2010, s. 508). Författarna menar även att 

sådan kvantifiering bör återspegla respondenternas uppfattning av sin sociala verklighet. Att 

ställa kvantitativ data emot kvalitativ data, som vi gjort i denna undersökning, ger oss en 

bredare bild av verkligheten. Där det blir lättare för oss som undersökare att visa på de 

samband som studien visar.  

2.1 Intervjumetod 

För att kunna ge svar på våra frågeställningar genomförde vi semistrukturerade kvalitativa 
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intervjuer, som medför en avspänd intervjusituation där respondenten får tala fritt. Där vi som 

undersökare har en enkel intervjuguide som vi följer för att inte falla ifrån ämnet. Detta för att 

nå mot de perspektiv av ämnet som respondenten anser viktigt och relevant (Bryman & Bell, 

2010, s.363-364). 

Gillham säger att naturen i en intervju är flexibel, eftersom de handlar om en relation mellan 

forskare och respondent. För att uppnå bästa resultat talar Gillham om olika kriterier för att 

definiera en intervju. Dessa lyder på följande sätt. 

 Frågorna som ställs, eller ämnena som tas upp, är ”öppna”, och det är intervjupersonen 

som bestämmer hur han eller hon vill svara. Här skiljer sig intervjun väsentligt från 

enkäter, där forskaren normalt inte bara ställer frågor, utan också lägger fram 

svarsalternativ i ett visst format. Respondenten kan till exempel ombes rangordna sina 

preferenser, ringa in ett alternativ på en skala från ”mycket nöjd” till ”inte nöjd alls” 

och så vidare.  

 Relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen är responsiv eller interaktiv och 

lämnar därmed utrymme för en viss grad av ”justering”, av förtydligande och 

vidareutveckling, som till exempel: ”Berätta mer” eller ”jag tror inte jag förstår 

riktigt”.  

 Intervjuaren har en struktur och ett syfte, även om sammanhanget, som kan vara 

informella frågor ställda i en vardaglig situation, är ”naturliga” eller åtminstone 

naturalistiskt i det att man kan dra nytta av möjligheter som infinner sig. (Gillham 

2005, s. 20)  

Gillham (2005, s. 20) säger att den intervjuform som följer dessa kriterier på bästa sätt är den 

semistrukturerade. Men han talar även om att den intervjuformen inte alltid är nödvändig eller 

ens möjlig att genomföra. Även Bryman & Bell (2010, s. 364) fastslår att det är svårt för 

undersökaren att följa regler i ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer på grund av 

dess öppna natur. 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer då det var vi som ville leda samtalet och inte 

en ostrukturerad där det är respondenten som leder samtalet och undersökaren inte har en klar 

linje om vart hen vill att samtalet ska leda (Gillham, 2005, s. 73). Under alla de intervjuer som 

vi genomförde visste vi åt vilket håll samtalet skulle leda, men hade hela tiden flexibilitet för 

att få fram det mest relevanta ur respondenten. Det finns en fördel i att låta respondenten tala 

fritt om det givna ämnet och röra samtalet i olika riktningar. Då detta kan ge insikter om vad 

som intervjupersonen ser som viktigt och relevant (Bryman & Bell, 2010, s. 361). 

Vi har vid alla kontakter med de respektive hotellen varit väldigt klara med vilka syften som vi 

har med vår undersökning. Detta är något som Bryman & Bell (2010, s. 142) tar upp som 

viktigt för att respondenten ska få en bild av undersökningen och göra ett noga grundat val i 

om de vill medverka eller ej. 

2.1.1 Intervjurespondenter 

Story Hotels, Chris Thompson, storyteller First Hotel Amaranten, Maria Fogelström, sälj- och 

marknadschef Mornington Hotel Stockholm, Jenny Henriksson, receptionschef, Nordic 

Choice Hotels, Anders Flodqvist, social media manager Clarion Hotel Sign, Hanna Hedman, 

marknadsansvarig Nobis Hotel, Malin Portnoff, food and beverage manager 
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2.1.2 Genomförande av intervjuer 

De sex intervjuerna varade mellan 35 minuter till en timme. Intervjuerna hölls på det hotell 

som vederbörande respondent arbetade på. Detta av anledning att vi som undersökare inte ville 

ställa krav på respondenterna och lät intervjuerna hållas där respondenten kände sig bekväm. 

Alla intervjuer spelades in och detta gjordes klart för respondenten innan intervjuerna sattes 

igång, detta i linje med Vetenskapsrådets riktlinjer. Vi valde att inte transkribera våra 

intervjuer, då det är en väldigt tidsödande process och att det finns risk för att den natur som 

samtalet hade kommer i skymundan (Bryman & Bell, 2010, s.376). Vi valde att samla våra 

intervjuer på datorn och att gå tillbaka till det inspelade materialet för att fånga de vitala 

ämnen som togs upp i samtalet, samt att vi omsorgsfullt tog anteckningar under intervjuerna. 

När vi intervjuade Chris Thompson på Story Hotel valde vi att genomföra den på engelska. 

Anledningen till detta var att Chris Thompsons modersmål är engelska och att vi var 

angelägna av att han skulle kunna utrycka sig så problemfritt som möjligt. Det är viktigt att 

intervjun hålls på ett språk som respondenten känner sig förtrogen med, för att på så sätt kunna 

ge uttryck för så korrekta kunskaper som möjligt (Bryman & Bell, 2010, s.378) 

2.2 Analysmetod 

Enligt Andersen (1998, s. 179-180) är det viktigt att tidigt i arbetsprocessen skapa sig en 

förståelse för hur analysen ska genomföras, gärna redan i problemformuleringsprocessen. Det 

är speciellt viktigt när en öppen intervju har genomförts då det är väldigt tidskrävande att 

analysera en sådan. 

Att analysera kvalitativdata är en ständig process. Till skillnad från analyseringen av 

kvantitativdata, där arbetet följer en tydlig struktur. Först insamlande av data, sen analysering. 

Då vi i vårt arbete använt oss av kvalitativt angreppssätt har tolkningsprocessen fortgått under 

större delen av vårt arbete. Andersen (1998, s. 192) menar även att efter en viss datainsamling 

testas den data mot idéer som sen modifieras. Vilket i nästa steg gör att tekniken för att söka 

data omvärderas och ny data samlas in. Av anledning av detta kommer informationsmaterialet 

att vara annorlunda i början av arbetsprocessen mot i slutet. 

Andersen (1998, s. 195) skriver mycket om den kreativitet som krävs av undersökaren när 

kvalitativdata ska analyseras. Detta härrör ifrån det faktum att det inte finns mycket skrivet om 

detta. Vikten av att var uppmärksam på vad som är respondentens värderingar och vad som är 

upplysningar. Aktörens tolkningar ska dock inte förkastas, då dessa kan ge inspiration till att 

formalisera förklaringsmönster (Andersen, 1998, s. 196). 

För att genomföra en välarbetad kvalitativ analys krävs det en ordentlig helhetssyn på det 

insamlade materialet och det fenomen som undersöks samt att ställa den insamlade data emot 

varandra för att nå en förståelse för vad som är viktigt och vilka genomgående teman som 

finns representerade i materialet (Andersen, 1998, s. 197-198). 

I vårt analysarbete har vi varit ständigt medvetna om den data som har samlats in och har 

genomfört en ständig analys. Detta för att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna jobba 

vidare och för att slippa bli sittande med ett för massivt material senare. Allt för att göra 

processen så lättjobbad som möjligt. Vi har även varit medvetna av att det analysarbete som 

genomförts undertiden som vi har arbetat med andra intervjuer kan ha förändrat vår syn på 

frågeställning och vilken information som är viktig att få fram i en intervju. Denna aspekt ser 

vi som ytterst viktig, då även den senare datan ska analyseras på ett likvärdigt sätt. 

I kvalitativ dataanalys kan mängden data vara väldigt stor och enligt Bryman & Bell (2010, 
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s.445) kan detta medföra vissa svårigheter, då det finns risk för att undersökaren inte ser till 

vad som är vitalt för den ställda frågan. Undersökaren måste akta sig för mängden och hela 

tiden ta hänsyn till vad som är viktigt för de undersökta enheterna. 

2.3 Innehållsanalys 

Vi har i denna innehållsanalys satt upp frågor som är relevanta till de olika hotellens 

användning av sociala medier, för att styrka de kvalitativa intervjuer som genomförts. 

Bryman & Bell (2010, s.213-214) talar om innehållsanalys som en väldigt flexibel metod som 

går att applicera på många olika företeelser. Dess huvudsakliga användningsområde är att 

analysera innehållet i olika sorters media. tryckta, handskrivna såväl som elektroniska. I en 

innehållsanalys gör undersökaren en genomgång av vald media med på förhand uppsatta 

frågor och påståenden, för att dra slutsatser på ett systematiskt och objektivt sätt i olika sorters 

budskap. Objektiviteten finner vi i att de frågor som vi ställt upp har så litet tolkningsutrymme 

som möjligt och systematiken är i det tydliga observationsschema som vi satt upp för 

innehållsanalysen. Bryman & Bell säger att detta är viktigt för att innehållsanalysen inte ska 

bli en reflektion av undersökarens personliga åsikter. 

Styrkor med en innehållsanalys enligt Bryman & Bell (2010, s.227-229) är att den är enkel att 

replikera. Samt att andra undersökare kan genomföra fördjupningsstudier med en 

innehållsanalys som grund. Dock finns det tydliga svagheter i en innehållsanalys också, då den 

aldrig kan vara bättre än den information som analyseras, dessutom är det svårt att få svar på 

varför-frågor. Dessa aspekter finns i vårt beaktande när vi genomför vår innehållsanalys. 

Valet av tidsperiod som innehållsanalysen analyserar är avgörande, då vissa händelser i 

samhället kan göra att siffrorna blir missvisande (Bryman & Bell, 2010, s.217). I vår 

innehållsanalys har vi valt att se hur hotellens arbete varit under den senaste 

tolvmånadersperioden. Detta för att få ett tillräckligt stort tidsspann så att enskilda händelser 

inte har för stor signifikans, samt att vid de tillfällen som vi tycker att någon parameter har 

varit missvisande påvisas detta och har tagits i beaktning av oss som undersökare. 

2.3.1 Genomförande av innehållsanalys 

Från den information som gavs till oss i intervjuerna, samt från den kunskap som vi skaffade 

oss vid genomgången av tidigare forskning i ämnet satte vi upp vår innehållsanalys. De frågor 

och påståenden som vi använde i innehållsanalysen var så konkreta och lämnade så lite 

tolkningsutrymme som möjligt. Detta för att kunna skapa svar som lätt kunde analyseras och 

sättas i perspektiv emot den information som framkom under intervjuerna. 

Vi satte upp kriterier för de olika medierna efter informationen som vi hade erhållit under 

intervjuerna. Utifrån detta blev det naturligt att Facebook tog den största delen av analysen, då 

de flesta hotellen hade större delen av sin aktivitet på Facebook, men vi genomförde även 

innehållsanalys på Twitter och Instagram. Dessa gjordes utifrån de parametrar som är 

intressanta på de medierna. Då varken Twitter eller Instagram har lika många delar som 

Facebook, så som att checka in, tagga, diskutera och gilla, blev det inte lika många frågor på 

dessa medier. 

2.4 Metoddiskussion 

Vi har i denna studie använt oss av metodtriangulering för att stödja och ge bättre grund för de 

verklighetsförhållanden som har framkommit om hotellens användning av sociala medier. 

Dock finns det de undersökare som skulle motsätta sig detta och tycka att de olika 
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kunskapsteoretiska strategierna är oförenliga. Dessa undersökare skulle säga sig tillhöra den 

epistemologiska versionen. Vi har dock synen att de starka sidorna i kvalitativt och 

kvantitativt angreppssätt är förenliga och stärker studiens syfte. Denna syn på 

kunskapsteoretiska strategier kallas den tekniska versionen. (Bryman & Bell, 2010, s. 502). 

Att styrka vår kvalitativa data med kvantitativ data är något som författarna också tar upp. Där 

vi genom vår kvalitativa data undersöker hur de respondenter vi har haft upplever sin värld, 

och där deltagarens betydelser står i centrum, och att den kvantitativa data undersöker 

specifika problem av intresse genom en uppsättning frågor (Bryman & Bell, 2010, s. 507- 

508). 

Enligt Gillham (2005, s. 20) finns det en problematik med viljan att genomföra intervjuer. Då 

respondenten inte alltid kan finnas tillgänglig. Detta kan bero på att personen i fråga inte finns 

tillgänglig geografiskt, bor långt borta eller är bortrest. Eller så kan det bero på att 

respondenten inte vill genomföra en intervju ansikte mot ansikte. Detta är en problematik som 

vi fått uppleva under våra efterforskningar om vilka hotell som ska ingå i vår studie, då inte 

alla har sagt sig ha tid eller lust till att delta i vår studie. 

De semistrukturerade intervjuer som vi genomfört har varit av en flexibel natur, där vi har låtit 

respondenten få svara fritt och ibland hamnat utanför intervjuns ramar. Det har ställt stora krav 

på oss som undersökare att inte falla in i ett samtal om frågor som inte har någon relevans till 

vår undersökning, samtidigt som det är viktigt att tyngdpunkten i samtalet ska ligga på de 

processer som respondenten upplever som vitala (Bryman och Bell, 2010, s. 363) 

Kvantitativa studier bedöms utifrån kriterierna validitet och reliabilitet. Dessa kriterier, med 

viss modifikation, menar Bryman & Bell (2010, s. 306) är överförbara på kvalitativa studier. 

Guba och Lincoln (1994 se Bryman & Bell, 2010, s.306) menar att granskningen av 

kvalitativa studier tar sin grund i två begrepp äkthet och trovärdighet. Där äkthet har fyra 

underkategorier av kriterier, som är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten 

att styrka och konfirmera. För tillförlitlighet gäller det att undersökningen är skriven med 

hänsyn till de regler som finns, samt att undersökaren rapporterar till en person som är en del 

av den sociala verklighet som undersöks. Överförbarhet är när kvalitativa resultat har en 

kontextuell betydelse för det som undersöks. För pålitlighet krävs det grundlig redovisning av 

arbete i alla faser av undersökning, från problemformulering till antalet respondenter. Detta för 

att kunna dra teoretiska slutsatser. För att uppfylla kravet på möjligheten att styrka och 

konfirmera krävs det att vi som undersökare har insikten att det inte finns fullt objektiv 

samhällsforskning och att vi inte medvetet tillåtit personliga värderingar bli en faktor i arbetet. 

I fallet om äkthet talar författarna om att olika uppfattningar och åsikter ska få utrymme i en 

undersökning. Samt om de studerade får insikter om sitt varande i den sociala situation som de 

befinner sig i, om deras medvetenhet om situationen har blivit större (Bryman & Bell, 2010, s. 

306-309). 

2.5 Urval 

Det urval som vi gjort skulle enligt Bryman & Bell kallas för ett bekvämlighetsurval. Detta då 

de val av respondenter och undersökningsobjekt har skett utifrån en rad restriktioner från valt 

företag (2010, s. 377). Dessa restriktioner består i att den respondent som vi fått tillgång till att 

intervjua har varit utvald av organisationen och det faktum att vi hörde av oss till långt fler 

hotell än de som vi fick intervju med. 

När valet av vilka företag som vi ville undersöka skulle göras drog vi upp riktlinjer för det. Vi 

valde att söka oss mot hotell som ligger i de centrala delarna av Stockholm. Dels då det är en 
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konkurrensutsatt marknad och en marknad där stora investeringar görs, tack vare 

länsstyrelsens 2020 strategi och att vi är baserade i Stockholm och ur ett geografiskt 

bekvämligt perspektiv valt att inte röras över större upptagningsområde. Vi har också valt att 

söka oss till både större hotellkedjor och till mindre privatägda hotell för att få en så bred bild 

av hotellmarknaden i centrala Stockholm som möjligt. 

2.6 Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådet har givit ut en rapport (Vetenskapsrådet, 2002) där de skriver om de olika 

etiska krav som finns inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är viktiga 

för att hålla en hög etisk nivå emot de människor som ingår i forskningsprojektet. I rapporten 

har Vetenskapsrådet konkretiserat de etiska riktlinjerna till individuella krav, allt för att den 

person som genomför en studie ska ha så god kunskap om forskningsetik som möjligt. Dessa 

krav är följande. 

 Forskningskravet  
o Att tillgänglig kunskap och metoder utvecklas, fördjupas och förbättras 

 Individskyddskravet  

o Att allmänhetens integritet inte kränks och att människor inte utsätts för skada 

eller kränkningar (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6). 

Dessa två krav står till viss del i kontrast emot varandra, men det är upp till varje undersökare 

att väga dessa emot varandra. Att se till vikten av vetenskaplig fördjupning kontra negativa 

följder för undersökningsperson och/eller uppgiftslämnare 

Individskyddskravet har ytterligare konkretiserats ner till fyra underkategorier av krav. För att 

undersökare ska få en mer given bild av det etiska förhållningssättet i sitt arbete. Dessa krav 

är. 

 Informationskravet  
o Att undersökaren ska delge informationslämnarna i vilken utsträckning deras 

uppgifter kommer att användas. Samt deras rätt till att avbryta sin 

medverkan(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8).  

 Samtyckeskravet 

o Att undersökaren ska få samtycke från uppgiftslämnaren och att 

uppgiftslämnaren ska har rätten att själv bestämma i vilken utsträckning som 

hen vill medverka och att undersökaren inte ska genomföra otillbörliga 

påtryckningar på uppgiftslämnaren (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11). 

 Konfidentialitetskravet 

o Att vid etiskt känsliga undersökningar ska tystnadsplikt råda och vid etiskt 

problematiska uppgifter ska det vara praktiskt omöjligt för obehöriga att 

komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). 

 Nyttjandekravet 

o Att uppgifter ej får användas i kommersiellt syfte, personuppgifter insamlade i 

undersökningsändamål inte får användas så att det direkt påverkar den enskilde 

personen om inte samtycke finns (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Dessa etiska regler har varit av hög prioritet under de intervjuer som vi genomfört. En del är 

att vi hela tiden har gjort klart att bandupptagning har utförts, samt det faktum att vi har 

intervjuat konkurrenter inom hotellbranschen och de uppgiftslämnare som har varit del av vår 

undersökning har fått detta förklarat för sig. 
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2.7 Val av sociala medier 

Efter att vi tittade igenom på vilka sociala medier som de olika respondenterna fanns 

representerade valde vi att begränsa oss till Facebook, Twitter och Instagram 

Facebook 

Facebook är ett socialt medium där grundstenen är att man skaffar sig vänner och håller 

kontakten med dessa, vänner kan var privatpersoner såväl som försteg. Det finns flertalet sätt 

att bibehålla denna kontakt, genom statusuppdateringar, intressesidor, gilla företagssidor eller 

prata över chatten. I denna studie ligger fokus på de olika hotellens företagssidor och hur de 

väljer att behandla dessa. 

Twitter 

Som socialt medium fungerar Twitter som en mikroblogg, där det författas uppdateringar med 

max 140 tecken. Twitter bygger på att användarna ska följa varandra, alla användare har sitt 

personliga flöde där endast deras följares uppdateringar, eller tweets, syns. Vill en twittrare att 

en intressant tweet ska synas har hen möjligheten att retweeta den till sina följare. Twitter 

funkar på samma sätt för privatpersoner och företag. 

Instagram 

Instagram är ett socialt medium där fotot står i centrum, där användare gillar och kommenterar 

på de foton som publiceras. Som med Twitter bygger Instagram på att följa andra och att få 

följare. Det flöde som finns består av de foton som de personer som du följer valt att 

publicera. Instagram är likadant för företag som för privatpersoner. 
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3. Teoretisk referensram 

Här presenteras tidigare forskning om vad web 2.0 är, vad för betydelse det har för 

marknadsföring, hur det går till när plattformen ska väljas för sitt sociala nätverksarbete, hur 

det kan mätas och utvärderas och till sist tidigare undersökningar om hotell och sociala 

medier. 

3.1 En vidareutveckling av internet 

Web 2.0 var ett begrepp som kom fram på mitten av 2000-talet för att beskriva och ge bättre 

förståelse åt det nya internet som växte fram. Det är inget klart definierat begrepp utan 

används för att beskriva olika skeenden på internet som har utvecklat användningen av mediet 

och som gjorde internet till vad det är idag, ett verktyg som används dagligen av väldigt 

många människor världen över. 

 

Tim O'Reilly (2005) beskriver web 2.0 som något levande där användarna av internet bidrar i 

hög utsträckning genom regelbundna uppdateringar och en interaktivitet dem emellan. 

O'Reilly kallar det en kollektivets intelligens där information från människor samlas ihop på 

internet och man kan ta fördel av detta informationsöverflöd som finns. För att lyckas med sin 

marknadsföring under web 2.0 behövs det utvecklas plattformar där kunderna deltar och på så 

sätt också utveckla det vidare tillsammans genom deras interagerande. Det gäller att samla 

ihop detta kollektivets intelligens och den makten det tillsammans kan utgöra och göra detta 

till sin fördel (Anderson, 2007). De delar av web 2.0 som symboliserar detta kan sägas vara 

bloggar, sociala nätverk, specialiserade communitys som 

YouTube, Wikipedia, Tripadvisor, forum samt innehållsamlande webbsidor som Google, 

Yahoo och RSS (Constantinides & Fountain, 2008). 

 

Berthon et al (2012) resonerar om förhållandet mellan web 2.0, sociala medier och den 

kreative konsumenten, vilka kan sägas handlar om samma sak, eller de är i alla fall tätt 

sammankopplade. Det blir viktigt att skilja dessa faktorer åt, vilket visas i modellen nedan. 

Här ses web 2.0 som den tekniska infrastrukturen som möjliggör skapandet och distributionen 

av sociala medier. Sociala medierna fokuserar på innehållet medan den kreative konsumenten 

är skaparen av detta innehåll. 

 

 

Web 2.0 bidrar här med tre viktiga förändringar vilka är: 

 förändrar platsen där aktiviteten sker från ett skrivbord till webben 

 förändrar vem som bestämmer över värdet av produkten från företaget till 

konsumenten 

 förändrar maktförhållandet där det går från företaget till konsumenten 

 

Web 2.0 kan tänkas som ett antal teknologiska innovationer som främjar ett billigt sätt att 

skapa innehåll, interaktion samt interoperabilitet, vilket menas att olika system arbetar 

tillsammans, där kunden står i fokus till skillnad från företaget som det var tidigare under web 

1.0 (Berthon et al, 2012) 

3.2 Marknadsföring på ett vidareutvecklat internet 

En viktig konsekvens under web 2.0 är att nya kundbehov växer fram, nya värderingar uppstår 

och ett ändrat kundbeteende i sök- och köpfasen som måste implementeras i 

marknadsföringsstrategin. Detta innebär att online-marknadsföringen är en stor och kritisk del 

numera och den bedöms växa ännu mer. Web 2.0 blir ett direktmarknadsföringsverktyg där 
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kunden får fler fördelar då det ger en hög transparens i och med att det ges tillfälle för direkt 

kontakt med producenten och dessutom i hög grad kan ta del av vad tidigare köpare och 

användare av produkten har att säga, och hur de tyckte att det var. Detta gör att varje kund blir 

en potentiell opinionsbildare i mycket högre grad än förut vilket leder till att företagen måste 

identifiera sätt för att förhöja kundens upplevelse, ha tillräcklig information för att möta 

kundens behov och hjälpa kunden att bli lyckosam, vilket sedan betalar tillbaka sig genom att 

kunden sprider detta på sociala nätverk (Constantinides & Fountain, 2008). 

 

Constantinides & Fountain (2008) ger tre sätt som detta kan lyckas på vilka är: 

 Förstå hur sociala medier fungera och inkludera dessa i PR-arbetet. Marknadsför 

produkterna direkt till bloggare, twittrare, podcasts med mera för att få de att föra 

meddelandet vidare till deras följare. 

 Undersök internet och se vad som sägs, skrivs och postas om företaget på 

webbsidor, bloggar och sociala nätverk för att ta reda på vad folk tycker om 

företaget och genom det få veta vad som behöver förändras eller möjligtvis vad det 

är för bra saker som sägs för att sen kunna köra en kampanj på detta ämne. 

 Starta egna sidor och konton på de sociala nätverken för att på så sätt kunna sprida 

sina budskap direkt till den potentielle kunden för en låg kostnad. 

 

Thackeray et al (2012) har gjort en fyrstegsprocess om hur man bäst integrerar sociala medier 

med sin sociala marknadsföring. Även Hanna et al (2011) har en liknande plan. Steg ett 

innebär att en målgrupp ska identifieras med denna typ av marknadsföring. Beroende på sin 

målgrupp gäller det att anpassa sin marknadsföring gentemot de då olika målgrupperna, i hög 

utsträckning, använder sociala medier på olika sätt. Det är därför viktigt att utföra 

undersökningar där det kan utläsas hur just sin målgrupp använder sociala medier för att 

utforma sin strategi utefter detta. 

 

Steg två består av att skriva ner sina avsikter med att engagera sin målgrupp, hur deras intresse 

och expertis går att användas i utvecklingen av sina produkter och service. Här ges fem 

avsikter, att få feedback från sin målgrupp, uppmuntra målgruppen att sprida budskapet vidare 

till nära och bekanta, bjuda in de mest lojala till att bli någon sorts förespråkare, ge en 

plattform för målgruppen att hjälpa varandra samt att rekrytera från målgruppen för utveckling 

av sina produkter och tjänster. 

 

Steg tre innebär att utveckla en strategi för att få med sig målgruppen från steg två. Ge de 

anledningar till varför de vill vara med i den här processen. Det gäller att göra utbytet 

meningsfullt för alla parter. Här kan till exempel olika sorts belöningar som bonusprogram 

eller rabatter motivera ett större utbyte inom målgruppen. En annan viktig del i strategin är 

också hur den negativa publicitet som kan komma fram ska behandlas, då denna oftast kan 

spridas snabbare än den positiva. 

 

Steg fyra handlar om valet av vilka sociala nätverk som kan användas för att få ut det 

budskapet som ska sändas på bästa sätt, så att den strategi som redan utformats kan följas. 

Olika nätverk passar olika behov och ger möjligheter till vissa typer av meddelanden, i 

researchen av vilka medium som går att använda sig av måste detta göras grundligt så att 

företagen hamnar på nätverkssidor som passar till ändamålet (Thackeray et al, 2012). 

 

Hanna et al (2011) talar om att se den sociala marknadsföringen, inte bara för sig själv, utan 

som en del i hela sin marknadsförings ekosystem. Det ska finnas en röd tråd genom ens hela 

marknadsföring, både den traditionella och den sociala, och då menas att också de olika 
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sociala medierna man marknadsför sig igenom ska höra ihop. Med hjälp av tanken om ett 

marknadsföringens ekosystem blir det enklare att utforma sin strategi så att den hänger ihop på 

alla plan och därför kan ge extra effekter om kunden påverkas av samma budskap fast på olika 

sorters plattformar. Dessa plattformar inkluderar då den traditionella marknadsföringen, olika 

sociala nätverk och online-marknadsföringen med annonser och hemsida. 

 

Zarrella (2010, kap. 10) talar om vikten av att ha en tydlig strategi med sitt sociala 

marknadsföringsarbete, där övervakning, reaktion och research är ledorden. De sociala 

medierna bör övervakas, även de där man inte är aktiv själv, för att se vad som sägs, skrivs 

och tycks om ens företag och produkter. Detta för att på så sätt kunna reagera på det som kan 

hittas och svara på den kritik som finns, helst på det medium där den uppkommit. Det gäller 

också att göra en avvägning om det är värt att svara på feedbacken så att onödig 

uppmärksamhet av negativa anledningar dras till företaget. Researchen görs för att lära känna 

din målgrupp och deras beteende på internet, för att kunna anpassa sig till det. 

 

Med strategier säger Zarrella (2010) att en grundstrategi är viktigt att ha som behandlar det 

dagliga arbetet där man tweetar och postar på Facebook etc. En viktig del i strategin är att 

integrera olika sociala medier med varandra och använda samma grundstrategi men i olika 

utförande på de olika medierna. Men sen också köra kampanjer upp till denna strategi där mål 

sätts upp för kampanjen och kör den under en bestämd tid. 

 

Fem nyckelpunkter med strategin är; vara aktiv, vara intressant, vara ödmjuk, vara 

oprofessionell samt vara ärlig (Kaplan & Haenlein, 2010). Det som kan verka mest intressant 

med dessa punkter är att vara oprofessionell vilket menas att inte göra det sociala medier-

arbetet för bra, där allt är väldigt fint och snyggt. Utan att det kan vara bättre att lägga sig på 

en mer jordnära nivå så att kunderna lättare kan identifiera sig med företaget och att de med 

ansvar över de sociala medierna känns som vänner nästan. 

3.3 Implementering av en ny marknadsföringskanal 

Valos et al (2010) tar upp att när nya marknadsföringskanaler uppstår, då främst digitala 

sådana, att det utmanar de existerande strukturerna inom företaget när dessa ska ta resurser 

och uppmärksamhet från de traditionella kanalerna. Kalyan et al (2012) säger att då det är 

billigt med marknadsföring på sociala medier i jämförelse med traditionell marknadsföring 

kan detta vara motivering nog för många företag oavsett om effektiviteten på dessa medier är 

dokumenterad eller ej, även Barwise & Farley (2005) säger att användningen av 

internetmedier beror på ledningens tro på att det är billigt. Men det kan också kosta i andra 

perspektiv då det handlar om en annan typ av valuta, social valuta, som har en annorlunda 

spenderingsprocess där det handlar om att investera, i att etablera, bygga upp och upprätthålla 

relationer. Detta görs genom att konversera med kunder, dela med sig av vad som händer, 

erbjuda hjälp med problem och därmed få ens meddelanden att spridas ännu mer. Här sätts 

mer anseendet av företaget på spel och därför är det viktigt att även om inte mycket resurser 

läggs på sociala medier att någon typ av strategi finns då det kan skada företaget på andra sätt 

(Weinberg & Pehliwan, 2011). 

 

Kunskapen om de nya marknadsföringskanalerna om hur de bör användas och hur arbetet ska 

gå till är mindre i och med att det är nytt och Valos et al (2010) menar då att en annan typ av 

tillvägagångssätt bör implementeras. Det blir viktigare för ledningen att lyssna till de anställda 

som arbetar med det och de som har en direkt interaktion med kunderna för att utforma 

strategin. Mols (2008) är inne på samma linje när han skriver att vid implementerandet av en 

ny elektronisk marknadsföringskanal är den redan existerande interna kunskapen på företaget 
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inom IT en essentiell del i att det ska lyckas. De ansvariga bör därför se till att det är personer 

som redan har kunskap som börjar jobba med det. När en brist på kunskapsområdet finns är 

sannolikheten högre att företaget kommer missa den betydelse och möjligheter som internet 

ger och hur det ska användas inom företaget. Wu et al (2010) håller med om att det är viktigt 

att ta till vara på varje företags unika och specifika tillgångar och fördelar. Sina tillgångar ska 

inspekteras och resurserna fördelas utefter detta. Dessa nya marknadsföringskanaler uppstår i 

en snabbare takt idag och därför blir det än viktigare att vara med och ta tillvara på kunskapen 

inom företaget och därför ha mer odefinierade roller på företaget där de med kunskap inom det 

nya området används och ha en snabbare beslutsprocess i implementeringen (Valos et al, 

2010). 

 

Att välja vilka plattformar i den sociala media-mixen som man använder sig av beror på vilket 

sätt man vill arbeta med den sociala marknadsföringen och vad som ska sägas med den. Ens 

strategi på de olika plattformarna bör därför vara lite annorlunda på grund av varje plattforms 

egenskaper. Weinberg & Pehliwan (2011) delar in det i en matris där deras variabler är 

livslängden på information och djupet på informationen som läggs upp. Twitter ser de som att 

det har kort livslängd och gjort för ytlig information, Facebook har också kort livslängd men 

ett större djup på informationen, bloggar har lång livslängd men ytlig information samt 

communitys har både lång livslängd och djupgående information. 

Kaplan & Haenlein (2009) menar på att det idag finns väldigt många sociala nätverkssajter 

och att det inte går att vara aktiv på alla utan ett val måste göras, och då välja vad som passar 

en bäst med tanke på hur mycket tid och pengar som finns och var ens målgrupp befinner sig. 

3.4 Mätning och utvärdering 

Hur mätningen av Return of Investment, ROI, går till på den sociala marknadsföringen har 

gett upphov till debatt och det råder ingen enighet om vad som är bästa sättet. Tidigare online-

marknadsföring har kunnat mätas på antal klick, unika besökare och sidvisningar. Men när det 

kommer till sociala medier måste det omdefinieras hur mycket en kund är värd. Hoffman & 

Fodor (2011) menar att ROI på sociala medier måste utgå från vad kunden investerar i sociala 

medier istället för att se vad som kommer ut från företagets investeringar, det handlar inte 

alltid om hur mycket pengar man får tillbaka utan mer vad som kommer tillbaka i form av 

kännedom av varumärket och uppmärksamhet från kunden, i form av kommentarer, 

uppdateringar, delningar av information, andel positiv/negativ feedback och följare av dina 

sidor. Zarrella (2010, kap 11) säger att det går att mäta sin ROI genom att ta kostnaderna, både 

monetära och i tid, från hur mycket intäkter du kan beräkna att det lett till. 

 

Flera författare (Sterne, 2010; Evans, 2010) menar på att ROI inte är det viktiga i social 

marknadsföring utan att det är bättre att använda sig av key performance indicators, KPI, 

istället då dessa kan ha större relevans och är lättare att mäta. Det tas upp en rad KPI:er som 

går att mäta, exempelvis; aktivitet, bokmärken, kommenteringar, följare, nerladdningar, 

feedback, vidarebefordringar, grupper, inbjudningar, besökare med mera. Utifrån dessa 

parametrar går det att enklare utforma målsättningar som enkelt går att kontrollera om de 

uppnås. 

 

Många företag missar detta med att mäta resultaten av deras sociala medie-arbete utan gör det 

bara för att deras konkurrenter gör det (Hoffman & Fodor, 2011; Evans, 2010). Detta tyder på 

att det är oklart om de ens har ett syfte med sitt arbete eller inte. Det visade sig i studier att 

VD:n ofta inte visste så mycket om den sociala marknadsföringen eller hade några speciella 

mål för detta. Det enda området inom den sociala marknadsföringen som det kunde ses att ett 
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större intresse lades vid var omdömen och recensioner, men det övriga arbetet verkar ofta varit 

ostrukturerat. 

3.5 Hotell och sociala medier 

Peter O'Connor (2011) genomförde en studie av internationella hotellkedjor och dess 

användning av Facebook och kom där fram till att även om många hotell är synliga och aktiva 

är deras användning av det sociala nätverket fortfarande på en grundläggande nivå. De 

använde inte Facebook till sin fulla potential och uppvisade lågt engagemang, liten aktivitet 

och låg synlighet. Trots att det handlade om stora välkända internationella kedjor hade de 

flesta hotellen, i jämförelse med kända varumärken i andra branscher, förhållandevis låga 

följarantal. Han anser att de flesta hotellen inte använder Facebook fullt ut, utan att många 

mest bara har en sida och inte uppvisar någon speciell strategi för just Facebook. 

 

Xi Y. Leung et al (2013) gjorde en studie för att se effektiviteten av social marknadsföring 

mellan Facebook och Twitter för hotell. Studien gjordes genom att undersöka hur upplevelsen 

av de två sociala nätverken påverkade sannolikheten att kunden skulle göra en bokning med 

hotellet. Deras resultat visade att valet av plattform inte uppvisade några större skillnader, men 

det viktiga var däremot hur tilltalande, attraktiv, interaktiv och konsumentinriktad hotellens 

sida var. Detta påvisar att valet av social plattform inte är det viktiga utan hur man använder 

sig av den. Finns det dåligt med resurser kan det vara bättre att bara specialisera sig på en 

plattform. 

 

Nga Ling Chan & Basak Denizci Guillet (2011) undersökte hotell i Hong Kong och hur de 

utför sin sociala marknadsföring. De kunde identifiera ett antal tydliga problem som generellt 

fanns bland hotellen i Hong Kong; 

 Brist på interaktion mellan hotell och kund. Hotellen är dåliga på att svara på 

kundernas kommentarer. 

 Brist på engagemang att vidhålla sin sociala marknadsföring. Många hotell är bara 

aktiva lite då och då och har ingen ihållande strategi. 

 Problem att hitta till hotellens sociala nätverkssidor. Hotellen marknadsför inte att 

man har sociala medier förutom just på de sociala medierna. 

 Oförmåga att visa upp grundläggande information om hotellet och dess identitet. 

Många hotell har otillräckliga beskrivningar på sina sociala nätverkssidor om deras 

hotell och dess verksamhet och visioner 

 Problem med att ge snabba och tillräckliga svar till kunder. Många hotell tar lång 

tid på sig att svara och ger bara standardsvar vid många tillfällen. 

 Felaktigt innehåll och språkbruk. Många av hotellen har felaktig information och 

använder ett dåligt språk med stavfel och grammatiska fel. 

 Brist på kommunikation mellan olika nivåer i koncernen. Skillnader kunde 

urskiljas i hur olika delar av företaget arbetade utefter sina egna strategier och inga 

gemensamma riktlinjer kunde urskiljas. 
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4. Resultat av undersökningen 

Här presenterar vi resultaten av de sex intervjuer som gjordes med representanter från hotellen 

som hade ansvar för sociala medier. Ett hotell i taget presenteras där det är uppdelat mellan de 

tre avdelningarna, hur arbetet med sociala medier är upplagt, deras användning av sociala 

medier samt om deras publicering av inlägg på sociala medier. 

4.1 Intervju med Story Hotels 

Den 17 april genomförde vi en intervju med Chris Thompson på Story Hotels som ligger på 

Östermalm i Stockholm och har 83 rum. Han jobbar som Storyteller på Story Hotels i 

Stockholm och har i den tjänsten ansvar för deras sociala medier. Chris Thompson har jobbat 

på Story Hotels i ett och ett halvt år och innan dess kommer han från en bakgrund inom bar- 

och nattklubbsbranschen.  

 

Hur arbetet med sociala medier är upplagt 

Chris Thompson är ensamt ansvarig för Story Hotels arbete med sociala medier och är den 

enda som skapar uppdateringar där. Han lägger den mesta delen av sin arbetstid på sociala 

medier men har också ansvar för baren. För Story Hotels är sociala medier mycket viktigt och 

är nästan deras enda typ av marknadsföring då det är både billigare och är populärt bland de 

människor de vill nå. Story Hotels har en image om att var ett hippt hotell och han tycker då 

att man kan göra mycket mer med sociala medier på detta tema. Chris Thompson har stort eget 

ansvar och kan arbeta väldigt fritt och göra lite som han vill med uppdateringar och inlägg. 

Han försöker involvera de anställda mer för att de ska hjälpa till att komma med tips och idéer 

och att de ska ta foton på intressanta motiv som dyker upp då han själv inte är närvarande på 

hotellet hela tiden. Speciellt sin chefskock vill han få med mer för att få fler uppdateringar från 

köket.  

 

Marknadsföring genom sociala medier 

Story Hotels använder sig av Facebook och Instagram, där Facebook är den plattform de 

lägger den största delen av arbetet på. Chris Thompson talar om vikten av att ständigt vara 

aktiv och att ha en levande Facebook-sida där det regelbundet uppdateras, gärna flera 

uppdateringar per dag för att de hela tiden ska finnas i medvetandet hos kunderna. De har 

enbart en sida där de samlar såväl barverksamheten, restaurangen och 

övernattningsavdelningen. På Instagram har de enbart ett konto för att kunder ska kunna tagga 

dem i sina bilder så att de får större spridning genom det. Syftet med att finnas på sociala 

medier är att bygga upp varumärket och imagen och inte har för mycket inlägg som syftar åt 

det mer direktsäljande hållet. 

 

Chris Thompson talar om det faktum att många av de som gillar dem på Facebook inte är 

stockholmare, då de har en stor andel internationella gäster, men att deras primära målgrupp 

för sina sociala medier är stockholmare. Då det först och främst är deras bar- och 

restaurangverksamhet som marknadsförs där. I detta arbete finns det vikt i att få medarbetarna 

att vara aktiva på Facebook, att få dem att tagga foton och inlägg med Story Hotels och vara 

aktiva för att sprida uppdateringarna till så många som möjligt som ännu inte är följare. 

 

Chris Thompson lägger stor vikt vid att han som person är en del av varumärket Story Hotels, 

och därför vill han inte skapa event om vad som händer på hotellet och bjuda in alla som är 

följare. Detta skulle kunna leda till att alla som följer Story Hotels får flera inbjudningar i 

veckan och att det kan leda till att följarna tröttna på det och istället få bakvänd effekt att man 

inte längre tittar på deras uppdateringar. Alla som följer Story Hotels är inte intresserade av att 
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få information hela tiden. Istället arbetar han för att få andra kunder att tipsa sina vänner om 

det och därmed blir det inte Story Hotels själva som skickar ut för mycket inbjudningar hela 

tiden. 

 

Han tittar inte särskilt mycket på konkurrenter utan använder sin egen erfarenhet av vad som 

han själv tycker fungerar då han säger att konkurrenterna i Stockholm inte är särskilt bra på 

sina sociala medier. 

 

När det kommer till mätning är det räckvidden och totala antalet gilla som är det viktiga. De 

använder sig uteslutande av Facebooks egna analysverktyg för att analysera detta. Chris 

Thompson säger att användningen av marknadsföring på Facebook genererar väldigt mycket 

för en liten kostnad. För en kostnad på 50 kronor har han ökat räckvidden på upp till 200 % 

genom hans beräkningar och motiverar därför varför det är bättre än att använda traditionell 

marknadsföring. De har inga direkta mål uppsatta mer än att antalet följare ska utökas 

successivt. 

 

Publicering av inlägg på sociala medier 

Chris Thompson talar mycket om vikten att förstå vilken tid som uppdateringen genomförs 

och att den då når ut till fler. Han tänker mycket utifrån eget perspektiv när man blir mest 

påverkad av en uppdatering, vilken dag och tidpunkt som passar till den typen av inlägg. Han 

försöker att skapa uppdateringar när de flesta är på väg att bege sig till en bar eller restaurang 

och genom det enklare påverka deras beteende. På vardagar är det omkring 18-tiden, för att på 

så sätt locka de som är på väg från jobbet. Men på lördagar försöker han att skapa sina 

uppdateringar lite senare, allt detta för att inte komma bort i allt brus på Facebook. Han har 

märkt av att det ger bättre gensvar med denna strategi. 

 

Att vara rolig och smart i sina uppdateringar är det som Chris Thompson jobbar mest med, 

dock är det inte alltid lätt, att varje dag vara kreativ och rolig för att få så många gilla som 

möjligt och hålla intresset uppe i längden. En svårighet finns när man är själv att uppdatera 

och samtidigt vara kreativ hela tiden är att det blir tråkigt i längden. Alla uppdateringar är 

dock inte åt det roliga hållet, utan de har även rent informativa uppdateringar, då är det oftast 

köket som gör de uppdateringarna, som handlar om vilken mat som bjuds och om de har något 

nytt på menyn. Tävlingar och rabatterbjudanden är inget han tror på då det borde är krångligt 

enligt Facebooks regler och att han inte vill ha den imagen på sidan. 

 

Den feedback som kommer in svaras på så fort som möjligt oavsett om den är positiv eller 

negativ då det är naturligt att även vissa kunder har negativa upplevelser av sin vistelse på 

hotellet. Ingenting raderas som inte uppenbart bryter mot någon lag för att på så sätt ha en så 

nyanserad bild som möjligt som då höjer trovärdigheten av sidan. 

 

Deras Facebook-sida är integrerad med hemsidan så att alla uppdateringar från Facebook 

också syns på hemsidan och där man enkelt kan gilla hotellet. Detta finns för att alla som 

kommer in på sidan ska kunna se vad som händer på hotellet. Det finns i hotellets 

framtidsvision att även skapa en del av sidan där allt som är taggat med Story Hotels på 

Instagram också ska synas på hemsidan, för att på så sätt uppnå maximal viral spridning. 

4.2 Intervju med First Hotel Amaranten 

Den 25 april genomförde vi en intervju med Maria Fogelström på First Hotel Amaranten som 

ligger på Kungsholmen i Stockholm och har 457 rum. Hon jobbar som sälj- och marknadschef 

på First Hotel Amaranten. Maria Fogelström är relativt nyanställd på posten som sälj- och 
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marknadschef, hon kommer senast från en ren säljtjänst hos ett konkurrerande hotell och har 

ingen tidigare bakgrund inom sociala medier. 

 

Hur arbetet med sociala medier är upplagt 

Maria Fogelström har arbetet med sociala medier som en sidosyssla i sin tjänst och lägger 

enligt egen uppskattning runt 5 % av sin arbetstid på sociala medier, vilket hon tycker är för 

lite och skulle gärna se att hon fick utökad tid för sociala medier. Hon säger att de just nu är i 

en uppstartsfas där arbetet med sociala medier nu ska börja utvecklas på allvar, även ifall de 

har funnits på Facebook ett par år har det varit utan något tydligt syfte. Hon säger att First 

Hotel Amaranten enbart använder sig av Facebook och har bara varit aktiva under det senaste 

halvåret. I detta skede tänker Maria Fogelström att de antagligen kommer att starta med 

Instagram också. De är idag i en process där de jobbar fram riktlinjer för hur de ska jobba med 

Facebook. Där de ska göra klart hur, när och varför inlägg ska göras. Sälj- och 

marknadschefen Maria Fogelström talar om att det idag finns en större nyfikenhet om vad som 

händer på ett hotell. Ur detta perspektiv tänker hon att de ska bygga sin kommunikation 

genom sociala medier i framtiden och då få de följare som finns att följa med bakom 

kulisserna på Amaranten. Hon är den som tar hand om det bakomliggande arbetet nu i 

uppstarten, utformar strategier för arbetet utefter riktlinjer som ledningen dragit upp för hur 

det praktiska arbetet ska fortgå och gör inte många egna inlägg i nuläget. Till detta har 

ansvaret har lagts på en skiftledare i receptionen. Detta ser de som en fördel då skiftledaren 

har lite mer oregelbundna arbetstider och är på hotellet vid alla tider på dygnet. Maria 

Fogelström vill också att den övriga personalen ska vara mer involverad i uppdateringarna, då 

det i dagsläget endast är hon och skiftledaren i receptionen som skapar uppdateringar. För att 

skapa ett intresse hos den övriga personalen har hon funderat på att utlysa en intern tävling. 

Där den som kommer med det bästa förslaget vinner en liten sak. På detta sätt kan det ge 

större effekter att personalen också sprider deras Facebook-sida vidare. Hon säger att de är lite 

efter i utvecklingen men att ledningen nu har börjat inse att det finns mycket mer att hämta på 

sociala medier. 

 

Marknadsföring genom sociala medier 

First Hotel Amaranten använder sig i nuläget bara av Facebook då det anses vara det mest 

använda och lättast att nå ut till målgruppen, kvinnor mellan 35-45. Därför ses det som en bra 

start när de nu ska ta det lite mer seriöst med sociala medier. Instagram är det som står på tur 

att börja användas men det kommer bli efter att de fått igång arbetet med Facebook mer 

ordentligt. Syftet med användningen av Facebook är att inspirera och bygga in i medvetandet 

mer än att vara direkt säljande i utförandet. Hon säger själv att hon inte har så stor erfarenhet 

av sociala medier, mer från säljsidan, och därför finns det mycket att fortfarande lära sig också 

för att hitta rätt utformning och typ av inlägg. Hon tittar en del på konkurrenter för att se hur 

de arbetar för att utveckla sig själv och se vad de gjort som fungerat bättre. 

 

Som mätverktyg för hur de når ut med sina sociala medier använder de endast den tillgängliga 

statistik som finns på Facebooks administrationssida. Enligt Maria Fogelström räcker detta, 

men att de i framtiden kommer att behöva gräva djupare och gå utanför och hitta andra 

mätverktyg för att bättre kunna analysera vad som fungerar och inte. De har ett uppsatt mål 

om att under 2013 kunna nå upp till 1000 följare för att kunna motivera för ledningen att det 

ger resultat med deras arbete. I framtiden är det tänkt att ha fler mål där man vill uppnå en viss 

räckvidd på inläggen. 
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Publicering av inlägg på sociala medier 

First Hotel Amaranten är mitt i en arbetsprocess där de ska dra sina riktlinjer för hur deras 

publiceringar är uppbyggda. Idag finns det ingen tydlighet, utan om det händer något på 

hotellet så försöker de få en uppdatering om det. I framtiden vill Maria Fogelström att det ska 

finnas tydlighet i struktur på inläggen, samt att de gör inläggen vid rätt tidpunkt vad gäller 

veckodag och tidpunkt på dagen och också att det ska finnas en mer bestämd frekvens på 

uppdateringarna som görs. I ett första steg ville de göra uppdateringar på Facebook tre gånger 

i veckan. Detta blev dock övermäktigt och de drog ner det till två uppdateringar i veckan och 

ska nu se hur det fungerar. I ett framtida steg vill hon att de ska gå utanför hotellet och 

använda Kungsholmen mer i sina uppdateringar där det tipsas om vad som händer runt om på 

Kungsholmen och till viss del även i resten av Stockholm för att skapa reseanledningar till 

staden. Detta tror Maria Fogelström är viktigt, då följare har lätt för att bli uttråkade om det 

bara kommer samma typ av inlägg hela tiden. Hon tror detta kan ge Amaranten en fördel 

gentemot andra hotell i området och göra ett de blir först i medvetandet när folk reser dit och 

vill bo i första hand på Kungsholmen men också i hela Stockholm. Att finnas i medvetandet 

hos kunderna är viktigare än den ekonomiska vinningen genom sociala medier vilket i längden 

kommer ge resultat. 

 

De uppdateringar som görs idag görs på svenska. Vilket Maria Fogelström ser som ett 

problem, då stora delar av de gäster som Amaranten har är internationella. En del i den 

arbetsprocess som just nu genomförs är att bestämma vilket språk som uppdateringarna ska 

vara på. Det finns inget som är fastslaget, men hon ser det som ett problem att inte alla deras 

följare kan förstå deras inlägg och hennes spontana känsla är att gå över helt till engelska, 

även ifall de har mycket svenska kunder också, speciellt i deras bar. 

 

Den feedback som kommer genom Facebook försöker de alltid att bemöta på ett bra och 

trevligt sätt. Allt som inte är direkta hot mot personalen ska stå kvar, för att på så sätt skapa en 

nyanserad sida. Deras policy med hur de tar hand om feedback de får från kunder och följare 

är att de försöker bemöta allt på ett bra och trevligt sätt, oavsett om det är positivt eller 

negativt. Det negativa konkreta som sägs är något som kan hjälpa de och ta åt sig utav. 

Ingenting tas bort såtillvida det inte är direkta hot mot personal eller annat irrelevant. Detta för 

att sidan ska spegla vad kunderna tycker och att visa att de försöker lösa de problem som kan 

uppstå under kundens vistelse på hotellet. 

 

Baren och restaurangen på First Hotel Amaranten är outsourcad till en privat näringsidkare 

som har en egen Facebook-sida. Detta gör att de event som är i restaurangen skapas som event 

på restaurangens Facebook-sida. Det finns dock ett samarbete häremellan och även deras 

event blir omskrivna på hotellets sida. Maria Fogelström belyser att det är viktigt för gästerna 

att det ses som ett företag istället för två för att skapa en enhetlig bild. 

4.3 Intervju med Mornington Hotel 

Den 2 maj genomförde vi en intervju med Jenny Henriksson på Mornington Hotel som ligger 

på Östermalm i Stockholm och har 221 rum. Hon är anställd som receptionschef på 

Mornington Hotel i Stockholm. Där hon har jobbat sedan februari 2012 och har en utbildning 

inom turism från Högskolan i Kalmar. 

 

Hur arbetet med sociala medier är upplagt 

Jenny Henriksson är den med ansvar för arbetet med sociala medier på Mornington Hotel, 

men det är bara ett tillägg till tjänsten som receptionschef och hon lägger uppskattningsvis runt 

en halvtimme av arbetsdagen på detta. Hon skulle gärna vilja ha mer tid och tycker det finns 
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anledningar att lägga mer tid på sociala medier i nuläget för hotellet än vad som görs. Det 

krävs mycket tid speciellt nu i början för att komma igång när man inte har så stor erfarenhet 

av att använda sociala medier kommersiellt. Hon talar om att det finns personer i ledningen 

som ser på sociala medier som något oseriöst och att hon känner sig lite motarbetad av dem. 

Detta är något som hon känner att hon hela tiden måste förhålla sig till. Därför vill hon ha 

resultat att visa upp för att kunna vinna över dem på sin sida. Jenny Henriksson menar att detta 

gör att tonen i vissa lägen blir lite för formell för att vara attraktiv på sociala medier där det 

kan vara bättre med en mer personlig ton. Hon är den enda som gör uppdateringar på 

Facebook men har tagit hjälp av en person från deras säljavdelning som tar hand om deras 

Instagram-konto för att underlätta arbetsbördan. 

 

Marknadsföring genom sociala medier 

När Jenny Henriksson startade så fanns det bara ett Facebook-konto som inte var särskilt 

aktivt och bara fanns för att man skulle ha en sida i princip. Då hon har ett stort intresse för 

sociala medier privat drog hon igång arbetet för att få igång en större aktivitet på Facebook 

och blev då ansvarig för det. Under sommaren 2012 startade hon ett konto på Twitter och 

under januari 2013 skapades även ett konto på Instagram. Enligt Jenny Henriksson är det mest 

aktivitet på Facebook och Instagram. Anledningen till detta är att där finns den målgrupp, även 

om målgruppen är lite obestämd, som de vill nå och att hon tycker att Twitter är för smalt för 

ett hotell av Mornington Hotel Stockholms storlek. 

 

En stor del av sin tid hon har för sociala medier avsätter hon till att söka efter andra som 

skriver om hotellet och försöker att interagera med dem för att utvecklas, samt att behandla 

den feedback som de får genom sina sociala medier. Jenny Henriksson försöker att svara på all 

feedback så fort som möjligt och Mornington Hotel Stockholms riktlinjer för feedback är att 

inte radera något om det inte är totalt irrelevant och svara på det som hinns med, både positivt 

och negativt. 

 

Det finns ingen tydlig målgruppsstrategi för Mornington Hotel Stockholm. Enligt Jenny 

Henriksson försöker de nå ut till alla som är intresserade av dem. Samt att titta på sina 

konkurrenter är något som Jenny Henriksson gör, men där hon hittar större delen av sin 

inspiration till inläggen är genom att titta på Mornington Hotel Stockholms systerhotell i 

Göteborg som ligger lite längre fram i utvecklingen. 

 

Som mätverktyg för att se hur de når ut använder de endast det som erbjuds genom Facebooks 

administrationssida. Och att kolla räckvidd är inget som de gör aktivt säger Jenny Henriksson, 

utan de är ute efter att få upp sitt följarantal nu till en början. Vid ett tillfälle provade de att 

lägga ut en jobbannons på Facebook. Statistiskt fungerade den bra och många såg annonsen 

och den blev delad väldigt många gånger, dock fick de bara in två fysiska jobbansökningar 

genom den. 

 

Publicering av inlägg på sociala medier 

Jenny Henriksson har hjälp av en hotellsäljare med uppdateringarna, detta gör dock att det 

mest är hotellet som säljs in och att restaurangverksamheten kommer lite i skymundan. Deras 

inlägg är mer renodlade enbart runt deras egen verksamhet och de arbetar inte så mycket med 

att skapa reseanledningar till staden i nuläget. Inläggstakten som de försöker hålla är ett inlägg 

i veckan och där två av tre inlägg ska vara säljande. Det primära syftet med inläggen är att 

skapa försäljning, detta är något som kan komma att förändras i framtiden men nu i 

uppstartsskedet är det där fokuseringen ligger. 
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Mornington Hotel Stockholm försöker enligt Jenny Henriksson att skapa liknande inlägg för 

både Facebook och Twitter men att skapa en interaktivitet däremellan är inget som intresserar 

dem. Dock ser hon en möjlighet att i framtiden skapa interaktivitet mellan Facebook och 

Instagram. Då främst att deras Instagram-foton syns i deras Facebook-feed för att få högre 

spridning då de har högre följarantal på Facebook än Instagram. Men samtidigt är inte 

Facebook det rätta forumet för att ha för många uppdateringar tror hon. 

 

Det finns inga riktlinjer för Mornington Hotel Stockholms inlägg. Vilket gör att Jenny 

Henriksson har bestämmanderätt över vilka inlägg som ska göras. Där har de testat olika 

taktiker, bland annat har de provat att ha en kampanj där de använde sig av en kod som 

kunden skulle nämna vid bokning för att få en rabatt som lades upp på deras Facebook-sida. 

Det genererade dock inga bokningar alls genom denna kod i alla fall så det är inget som hon 

ser att de kommer göra igen i den närmsta framtiden. Att skapa tävlingar är något som Jenny 

Henriksson inte riktigt känner sig säker på, då hon inte har bra koll på Facebooks regler.  

 

Alla inlägg som görs på Mornington Hotel Stockholms sida görs på svenska. Detta ser Jenny 

Henriksson som ett problem och de har fått feedback från följare som tycker det är synd att de 

inte förstår vad som skrivs. Men just nu finns det inga planer på att ändra språk till engelska 

trots dessa synpunkter. 

4.4 Intervju med Nordic Choice Hotels 

Den 24 april genomförde vi en intervju med Anders Flodqvist på Nordic Choice Hotels 

huvudkontor på Norrmalm i Stockholm. Han är social media manager för hela Nordic Choice 

Hotels-koncernen. Han har inte arbetat med sociala medier förut men kommer från en 

bakgrund på en webbyrå. 

 

Hur arbetet med sociala medier är upplagt 

Heltidstjänsten som social media manager fick han enbart ett par dagar innan vår intervju, 

dessförinnan hade han haft ansvar för sociala medier på 40 % och resten av tiden ägnade han 

som webbredaktör. Detta var något han försökt i ett år att övertala ledningen att gå med på att 

han bara ska arbeta med sociala medier. I och med att det är svårt att uppvisa konkreta resultat 

är det svårt att övertyga om att det behövs fler resurser. Då marknadsföring genom sociala 

medier är relativt nytt är det inte alltid de äldre i ledningen som ser varför man ska satsa 

särskilt på det. Detta är något han också märkt ute på hotellen där det är svårt att få de att 

förstå vad det egentligen innebär med sociala medier. Många ser det som att en uppdatering på 

Facebook inte är så svårt eller tar tid, men han menar på att det ligger mycket bakom för att en 

uppdatering ska bli lyckosam. Dessutom tar det mycket tid att svara på allt som kommer in. I 

och med att han jobbar för huvudkoncernen handlar det inte enbart om att uppdatera deras 

sociala medier utan också utbildning och information till de enskilda hotellen i koncernen. 

 

De är två stycken som har tillgång till kontot och kan göra uppdateringar för att en röd tråd ska 

kunna behållas och det inte ska vara för spretigt. Överlag är kommunikationen på företaget lite 

dålig och avsaknaden av tydliga strategier och riktlinjer ställer till lite problem. Han anser 

också att det finns ett visst motstånd på marknadsavdelningen mot sociala medier och det finns 

inget större samarbete mellan den sociala marknadsföringen och den traditionella. 

 

Marknadsföring genom sociala medier 

Facebook är den plattform som är största fokus, men även Instagram används där olika hotell 

turas om att lägga in bilder. De har konto även på Twitter och Pinterest men i nuläget är detta 

mest bara för att ha kontot och det finns varken tid eller riktig strategi för hur dessa 
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plattformar ska användas. Han utvecklar det genom att säga att han vill vara där kunden är och 

i nuläget ses inget större behov av Twitter då målgruppen på kvinnor 35-45 i dessa 

sammanhang mer vänder sig till Facebook. Men så fort han märker av ett det behövs på andra 

plattformar så kommer de satsa mer på det. Det gäller att utveckla sig i takt med kunden, för 

kunden kommer inte vilja släppa den makten de nu fått genom sociala medier. I nuläget finns 

inget uttalat syfte med de sociala medierna, då det är först nu de ska börja satsa på sociala 

medier. Även ifall de har funnits på Facebook i fyra år är det först nu som resurser läggs och 

arbetet blir mer organiserat. Då det är Facebook-sidan för hela koncernen ska det användas 

mer till att bygga engagemang och medvetande om varumärket, där hela Choice-koncernens 

engagemang i sociala- och miljöfrågor är det bärande då de inte har något specifikt hotell i sig 

att inrikta sig på. Anders Flodqvist säger också att han tror att sociala medier är mer lukrativt 

för de enskilda hotellen än hela koncernen och därför kommer mycket tid läggas på att hjälpa 

de. Där vill han vara som en coach åt hotellen och hjälpa dem få igång sitt arbete då kunskap 

ofta saknas. Detta görs genom att skicka ut nyhetsbrev med tips och idéer och det finns planer 

på att även ha utbildningar för detta. 

 

De har avlyssningsverktyg för att kontrollera hur konkurrenter arbetar med sociala medier, 

men dessa används inte i nuläget och han vill inte titta för mycket på konkurrenter heller. 

Istället vill han köra på de idéer han tror på själv istället för att titta för mycket på andra och 

därmed bli för lika. Sociala medier handlar mycket om att skilja ut sig från mängden. Största 

syftet med att lyssna av vad de andra gör är att jämföra och visa upp för ledningen. Han tycker 

dessutom att branschen generellt är dålig när det kommer till sociala medier. 

 

För att mäta och utvärdera används Google Analytics och Facebooks egna analysverktyg för 

att se utvecklingen i följarantal, hur många som är inne och tittar på varje inlägg samt för att se 

hur ofta det leder till försäljning. Antingen direkt försäljning genom att de går från Facebook 

till hemsidan för att boka eller assisterad försäljning där man ser att kunden har varit inne på 

deras sida vid ett tillfälle och senare bokat på hotellet. I nuläget är målet enbart att få fler 

följare men det finns planer på nya mål där den virala spridningen ska mätas, hur stor procent 

av följarna som kommenterar, gillar eller delar med sig av inläggen. Det är viktigast för 

Anders Flodqvist, men han säger att ledningen är mer intresserad av siffrorna för den direkta 

och assisterade försäljningen genom de sociala medierna. Detta går att mäta men det är 

samtidigt stora mörkertal då många bokar genom bokningssajter, och inte genom hemsidan, 

vilket gör det svårt att mäta. Det är här det är svårt att övertyga ledningen att få mer resurser 

då de inte tänker på samma sätt. 

 

Publicering av inlägg på sociala medier 

När det kommer till vilken typ av inlägg som görs på Facebook finns det ingen helt uttalad 

strategi i nuläget utan det görs lite på känsla, och flera avdelningar har tillgång till kontot och 

lägger upp olika typer av inlägg. Försäljningsavdelningen lägger upp mer säljande inlägg 

medan han själv vill ägna sig mer åt storytelling. Att berätta om de projekt som är knutna till 

ägaren Petter Stordalen och det sociala engagemang Choice står för. Dessa typer av inlägg har 

kunnat ses nå ut till fler människor, och de sprids mycket mer då de berättar mer om ett större 

sammanhang än bara hotellet och därför uppmuntrar det till att spridas mer. Där de har kunnat 

se en viral spridning på uppemot 15 % av följarna som har kommenterat eller delat med sig av 

inlägget. Just detta lite annorlunda tänket är något Anders Flodqvist tror på mycket där man 

inte bara kan pusha ut bara reklam för hotellet för då kommer folk inte att följa och dela med 

sig av materialet längre. I och med att detta är något som Choice är kända för blir det mer 

trovärdigt också. Tävlingar och rabatterbjudande tror han inte riktigt på då det inte 

överensstämmer med resten och att det inte ger så mycket mer än tillfälliga följare. 
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Ifråga om att hur man svarar på feedback på Facebook säger Anders Flodqvist att de försöker 

svara på allt så snabbt som möjligt. Han har planer på att ge kundservice en egen sida där just 

dessa frågor kommer få ännu snabbare och bättre svar. Här finns också planer på att utöka 

detta till Twitter också. Allting som skrivs både positivt och negativt behålls på sidan så länge 

det inte anses olagligt, oetiskt eller reklam. Att låta negativa kommentarer vara kvar ser han 

som att det nyanserar bilden på sidan och visar också på att man tar till sig det negativa och 

försöker förbättra sig utefter det. Även fast man inte lyckas få just den kunden nöjd kan andra 

som läser det få ett positivt intryck utav det. 

4.5 Intervju med Clarion Sign 

Den 17 april genomförde vi en intervju med Hanna Hedman på Clarion Sign som ligger vid 

Norra Bantorget i Stockholm och har 558 rum. Hon är ansvarig för all marknadsföring för 

Clarion Sign och i hennes arbetsuppgifter ingår det att uppdatera hemsidan, deras sidor på 

sociala medier samt marknadsföring, både digitalt och analogt. Hanna Hedman kommer från 

en bakgrund som traditionell marknadsförare och har ingen tidigare erfarenhet av sociala 

medier. 

 

Hur arbetet med sociala medier är upplagt 

Hanna Hedman är ensam ansvarig för sociala medier på hotellet men att hon tar även hjälp av 

den marknadsansvarige för hela kedjan Nordic Choice. Då sociala medier bara är en del av 

hennes jobb uppskattar hon att ungefär 5 % av hennes tid går åt till sociala medier, vilket inte 

är tillräckligt då det finns mycket att göra. Hanna Hedman säger att det skulle kunna vara en 

heltidstjänst då det nu är långt ifrån att tiden räcker till för det som hon vill göra. Hon har 

försökt att få med vissa anställda för att avlasta arbetet och också få in olika infallsvinklar på 

inläggen. På spa-avdelningen har detta givit bra resultat och underlättat mycket men det har 

inte fallit lika väl ut för restaurangen. Detta har hjälpt att avlasta en del börda för henne och 

också höja frekvensen och kvalitén på uppdateringarna. Hon har kunnat fokusera på helheten, 

vilken strategi som ska användas, vilken typ av inlägg som ska skrivas och överlåtit den mer 

dagliga uppdateringen till andra anställda. Men allt filtreras fortfarande genom Hanna Hedman 

som har ansvaret för vad som läggs in, men tar gärna emot förslag på vad som ska skrivas. 

Hon arbetar självständigt och när hon började tjänsten tog hon inte över någon strategi utan 

utformade sin egen. På ledningsmöten kan hon bolla idéer med andra men för övrigt kan hon 

göra lite som hon vill så länge hon kan visa upp ett bra resultat. Ledningen verkar inte riktigt 

förstå detta med sociala medier, mer än att det är något viktigt att vara med på, men inte hur 

det ska göras. 

 

Marknadsföring genom sociala medier 

De plattformar som används är Facebook, Twitter och Instagram, och på Facebook har 

dessutom de tre avdelningarna på hotellet; restaurangen, spa:et och hotellverksamheten en 

varsin sida som ska skötas om. Tonvikten ligger på Facebook vilket ses som mest användbart 

och lättast att nå ut till målgruppen, kvinnor mellan 35-40. Denna målgrupp är snävare än för 

den traditionella marknadsföringen, hon menar dessutom att det är enklare att se på sociala 

medier om man når den rätta målgruppen. På Twitter är det inte så många inom målgruppen 

aktiva och hon tycker det passar sig bättre för PR-ändamål, men vill samtidigt vara där för att 

synas och för att lägga ut information där också ibland. Instagram finns ett konto som skapats 

mest för att kunderna ska använda det och tagga hotellet i dessa bilder, men hotellet själva kan 

lägga upp bilder ibland. Tidsbrist anges till att fokus enbart ligger på en av plattformarna. 

Facebook är då där resurserna läggs mest och den sida som uppdateras med högst frekvens. 
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Det gäller både praktiska uppdateringar som till exempel menybyten i restaurangen men de 

vill mer inspirera potentiella kunder på Facebook istället för ren information eller säljinriktat.  

 

Hanna Hedman säger att hon tittar på andra hotell inom Choice-koncernen, där de arbetar på 

väldigt olika sätt med sociala medier. Men också på konkurrenter för att se hur de arbetar för 

att på så sätt få tips till vad som fungerar och också vad som inte fungerar. Det hon mest fått ut 

av detta är att hon borde vara ännu mer aktiv. 

 

När det kommer till mätning av hur det når ut används verktyget Google Analytics och 

Facebooks egna analysverktyg. Där kan man se hur många som varit inne på sidan, hur många 

nya följare efter tid, hur stor andel av följarna som ser varje uppdatering och om någon som 

varit inne på deras Facebook-sida senare gått vidare till att boka hotellet. Här skulle också 

behövas läggas mer tid för att djupare gå in och analysera vilken typ av inlägg som fungerar 

bäst och vid vilken tidpunkt i veckan som ger bäst resultat. Det som är viktigast är fortfarande 

hur många som följer hotellet på de olika sociala medierna. Syftet med deras synlighet på 

sociala medier är att lyfta varumärkeskännedomen istället för att det mynnar ut i 

direktförsäljning även ifall det i längden är det som motiverar att de finns där. 

 

Publicering av inlägg på sociala medier 

Strategin på Facebook utgår från de tre ledorden för hotellet; konst, musik och design, då de 

lägger ut tips och inspiration till olika event under detta tema i destinationen Stockholm. På så 

sätt locka människor till Stockholm som då har Clarion Sign i sitt medvetande när man åker 

dit. För enligt Hanna Hedman ska sociala medier användas lite annorlunda jämfört med 

traditionell marknadsföring för att det handlar mer om att uppmärksamma och bygga in i 

medvetandet än att direkt sälja. Men det görs även uppdateringar om vad som händer på 

hotellet och på deras olika avdelningar som när menyerna på restaurangen förändras eller 

något nytt hänt på spa:t. Detta kräver då mer daglig påhittighet när hon gör sina uppdateringar 

vilket i sig också blir mer krävande och tar tid. Hon tror inte på att ha tävlingar eller rabatter 

genom de sociala medierna, att det inte passar in i den övriga strategin. 

 

Målet är att minst uppdatera Facebook 1-3 gånger i veckan, men hellre ha kvalitet än kvantitet. 

Hon tycker själv att hon kanske är lite bakåtsträvande i detta avseende. Deras policy för hur 

man ska svara på den feedback och kommentarer som kommer in är att svara på allt som är 

relevant, oavsett om det är positivt eller negativt. Ibland svaras det bara med en gilla om hon 

inte tycker det krävs att det svaras med ord, mest bara för att visa att man sett det. Vid negativ 

feedback tar hon hjälp av guest relations för att svara då de kan se om kunden framförde 

klagomål på plats och om de blev kompenserade då, för att kunna svara på ett relevant sätt. 

Konkreta förslag till förbättring som ges tas gärna emot och på så sätt blir det också värdefullt 

med den negativa feedbacken. Inlägg tas endast bort om det skrivs rasistiska eller politiska 

åsikter och vid reklam, annars blir det en onyanserad sida om det bara finns positiva 

kommentarer. 

4.6 Intervju med Nobis Hotel 

Den 7 maj genomförde vi en intervju med Malin Portnoff på Nobis Hotel som ligger vid 

Norrmalmstorg i Stockholm och har 201 rum. Hon är food and beverage manager på Nobis 

Hotel med ansvar för deras sociala medier. Hon har ingen tidigare erfarenhet med arbete med 

sociala medier utan har sin bakgrund inom hotell och restaurang. 
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Hur arbetet med sociala medier är upplagt 

Hon har arbetat med sociala medier på hotellet i 1,5 år och fick det tillägget till tjänsten mest 

för att hon har ett stort intresse av sociala medier och föreslog det själv. Ungefär en halvtimme 

om dagen lägger hon på det arbetet men på grund av sitt intresse gör hon också en del på sin 

fritid. Hon skulle gärna vilja ha mer tid men det är en ekonomisk fråga och ledningen ser 

ingen anledning att utöka delen av sociala medier i hennes tjänst på nuläget även ifall hon 

själv gärna ser att det skulle finnas ett behov. Malin Portnoff säger till och med att ägaren 

knappt vet om att de finns på sociala medier och än mindre på vilka plattformar. Hon är ensam 

ansvarig för deras sociala medier och är den enda som lägger upp inlägg och bilder men hon 

uppmuntrar de anställda till att skicka in förslag och bilder till henne som hon sen lägger upp. 

Det verkar finnas ett stort engagemang bland de anställda att delta och hon får mycket hjälp av 

dem. De har en intern Facebook-grupp där alla anställda ingår som är skapad för att ta in tips 

och idéer från de anställda. 

 

Marknadsföring genom sociala medier 

De plattformar de använder sig av är Facebook och Instagram även ifall konton finns på 

Twitter och Pinterest. I framtiden kan det bli mer aktuellt att använda dessa mer men då 

behövs det mer tid. Facebook och Instagram har valts för att de är lättast arbeta med och mest 

tillgängliga både för de själva och för kunden. Dessa är inte integrerade med varandra då hon 

inte vill att samma information ska komma upp mer än en gång så det blir ”tjatigt” för de som 

följer dem på båda ställen. De är inriktade åt olika håll där Instagram är mer fritt och det läggs 

upp bilder på allt från drinkar till när någonting från Nobis Hotel har setts i andra delar av 

världen. Facebook ses som mer seriöst och det är viktigare med vad som läggs upp. Ledningen 

har där lite hårdare riktlinjer för vad som får läggas upp och vad som hotellet får gilla och följa 

och för vilken typ av bilder som får läggas upp där. Gränserna från ledningen tänjs dock ut 

mer och mer och hon får större frihet att arbeta på sitt sätt. Malin Portnoff gillar Instagram mer 

mycket på grund av att det är friare och lägger mest energi på det. Hon anser också det är 

lättare att nå ut till målgruppen här och att få sina inlägg mer spridda, och så krävs det ingen 

text utan bara en bild. Facebook tycker hon inte är lika kul att jobba med och hon tror 

dessutom att det är lite på väg ner i popularitet. 

 

Publicering av inlägg på sociala medier 

På Facebook görs ungefär ett inlägg i veckan medan Instagram kan vara runt en bild per dag 

som läggs upp. Det finns en strategi att göra uppdateringar vid vissa tidpunkter i veckan som 

fredag eftermiddag eller söndag förmiddag. Detta har visat sig vara tidpunkter då kunder är 

mer intresserade av information och är enklare att påverka för att komma förbi och ta en drink. 

De uppdateringar som görs är enbart information och bilder från hotellet, för att marknadsföra 

vad som händer på hotellet. 

 

Kommentarer som kunder gör svaras på så snabbt som möjligt och inget raderas om det inte 

bryter mot regler och etik för att de ska vara ett öppet hotell. Förr har de haft rabatter och 

tävlingar på Facebook men detta är inget Malin Portnoff vill ha nu då hon tycker det drar fel 

typ av människor och heller inte stämmer in med imagen som ett exklusivt hotell. De vill 

gärna ha internationella följare också och gör därför alla inlägg på engelska. Dessutom har de 

deras Facebook och Instagram uppskrivet på deras menyer för att på så sätt få kunderna att 

själva tagga hotellet i inlägg och bilder med deras hashtag. Malin Portnoff kollar inte så 

mycket på andra hotell i Sverige då hon anser att det inte finns någon som gör det riktigt bra 

utan får mer inspiration från hotell utomlands. 
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4.7 Undersökning av hotellens sociala nätverkssidor 

Vad vi kan se från vår kvantitativa datainsamling, tabellen på nästa sida, är att First Hotel 

Amaranten är det enda hotell som inte finns representerat på de tre olika sociala medierna. 

Alla de fem andra hotellen som vi valt att undersöka har konton på Facebook, Twitter och 

Instagram. Det som särskiljer hotellens användning av Twitter och Instagram är att vissa har 

konton, men de är inaktiva. Story Hotel har ingen aktivitet alls på sina konton på Twitter och 

Instagram, Nordic Choice, Nobis, Mornington och Clarion Sign har dock aktivitet på alla 

under det senaste året.  Instagram är helt klart nyast, då inget hotell har haft sitt konto i mer än 

ett år. Att koppla de olika sociala medierna emot varandra är något som endast Clarion Sign 

och Mornington Hotel gör. Att även ha transparens emot sin hemsida är något som inte alla 

hotellen jobbar med. Den egentliga transparensen som finns är att användare på hemsidan kan 

gilla eller tweeta om den aktuella delen av hemsida som användaren befinner sig på. De som 

har det lite annorlunda är Story Hotel och Nobis Hotel som har en live-feed av sina Facebook-

uppdateringar på sina hemsidor.  

 

Hotellen som vi undersökt har alla olika förutsättningar på sociala medier. Då t.ex. Story 

Hotel, Nobis Hotel och Clarion Sign ligger runt 5000-6000 gilla på Facebook och First Hotel 

Amaranten och Mornington Hotel ligger omkring 500-600 gilla. Nordic Choice Hotel, som 

representerar en hel kedja, har dock 10000 gilla vilket är mest av de undersökta hotellen. Att 

gäster ska ha möjligheten att boka rum över Facebook är en tjänst som endast fyra av de sex 

hotell tillhandahåller. Det är First Hotel Amaranten och Clarion Sign som inte har den 

applikationen på Facebook. 

 

De olika hotellen har olika fokuseringar i sina uppdateringar. Detta går att se då t.ex. Story 

Hotel har 93 % av sina uppdateringar om baren och Clarion Sign har 54 % och Mornington 

Hotel har 60 % av sina uppdateringar om hotellverksamheten. De inläggen som görs av 

hotellen skrivs i stort sett aldrig under personligen av de olika hotellen. Det är bara Nordic 

Choice som gör detta, dock händer det väldigt sällan.  
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5. Analys 

Här analyseras resultatet av undersökningen med hjälp av den teoretiska referensramen utefter 

våra frågeställningar. 

 

5.1 Hotellens organisation bakom arbetet med sociala medier 

Alla våra respondenter på hotellen är de huvudansvariga för hotellens arbete med sociala 

medier och det gör det intressant att se till de respektive respondenternas olika bakgrunder 

innan de fick tjänsten med att arbeta med sociala medier. Här kan man se att det är från vitt 

skilda bakgrunder där enbart Hanna Hedman på Clarion Sign har en bakgrund inom 

marknadsföring. Anders Flodqvist kommer från webbranschen, Chris Thompson var 

bartender, Malin Portnoff har tidigare arbetat inom hotell och restaurang, Maria Fogelström 

har tidigare hållit på med försäljning och Jenny Henriksson är från hotell- och 

turismbranschen. Ingen av dem hade någon utbildning inom sociala medier innan de började 

sin tjänst med ansvar för sociala medier. Här kan man dra paralleller till att man kan se stora 

skillnader i vilken typ av inlägg de respektive hotellen gör och att det mer är egna preferenser 

som avgör vad som uppdateras. Sociala medier startade i huvudsak som ett sätt för 

privatpersoner att nätverka med varandra, speciellt de tre populäraste Facebook, Instagram och 

Twitter, och fick först senare ett kommersiellt användningssätt. Just att det började som en 

privat aktivitet kan ha att göra med att utbildning inte är något som krävs utan bara man hållit 

på med det och har kunskap om hur man använder det för ett privat syfte verkar har varit 

tillräckligt för att få tjänsten tillsatt. Det tyder också på att sociala medier ännu inte är lika 

erkänt och förankrat hos ledningarna för hotellen och ses som något vem som helst kan hålla 

på med som har ett intresse för det. Men Valos et al (2010), Wu et al (2010) och Mols (2008) 

säger att det är bra att ta tillvara den kunskap som anställda redan har inom området när det 

kommer till nya marknadsföringskanaler istället för att leta utifrån. Detta är något vi kan se har 

gjorts i flera fall. Men då användandet av sociala medier växer hela tiden och blir viktigare blir 

behovet av att ha rätt utbildad personal på plats som vet mer på ett djupare plan hur sociala 

medier och dess användare fungerar. 

 

På Mornington Hotel, Nobis Hotel och First Hotel Amaranten är det respondenternas egna 

intressen för sociala medier som ligger till grunden för att de har fått ansvar för det efter egna 

initiativ. Även på Nordic Choice Hotels hade Flodqvist förmodligen inte haft en heltidstjänst i 

dagsläget utan hans egna övertalningar för att detta skulle ske. På Story Hotels är det förankrat 

hos ledningen att de ska vara aktiva på sociala medier. Hanna Hedman på Clarion Sign skiljer 

sig lite från de övriga då hon säger att hon personligen inte tycker det är så intressant att arbeta 

med sociala medier utan hellre lägger tid på traditionell marknadsföring, medan på de övriga 

hotellen är det deras intressen som styr. Men det är inte bara för ledningarna som teorin om att 

ta hjälp av den interna kunskapen på hotellen gäller. Även våra respondenter, de ansvariga för 

sociala medier, tar tillvara på kunskapen hos de anställda på hotellen. De tar hjälp av de andra 

anställda på hotellen som är intresserade av sociala medier och vill ha tips och idéer från de 

anställda och involvera de mer i det dagliga arbetet för att få avlastning och en annan vinkel på 

uppdateringarna. Dessutom säger de att man inte kan vara på alla ställen på hotellet och för att 

de anställda är där när vissa händelser som gör sig bra på sociala medier sker och då kan 

berätta om detta. De övriga anställda gör då detta på grund av eget intresse och är egentligen 

inget de får betalt för specifikt även om de gör det på arbetstid. Då sociala medier har använts 

länge i privata sammanhang har det inte varit så stora problem att få ihop anställda som också 

vill vara med och bidra. Eftersom resurserna de tilldelats är små så blir det ett sätt att arbeta 

med det som inte kostar företaget något och de anställda blir mer delaktiga i företaget också. 
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Men det kan också bli problem om det är för många som ska vara med och bidra och för att 

hålla en enhetlig ton och detta har hotellen löst genom att enbart ett fåtal har tillgång till 

kontot. 

 

På Story Hotels, Clarion Sign och Nobis Hotel är det enbart en som har tillgång till kontot och 

lägger upp inlägg och svarar på användares kommentarer för att hålla en enhetlig ton. På 

Nordic Choice Hotels är det Anders Flodqvist som har ansvar för att göra inlägg och 

uppdateringar på sina sidor. Men han tar hjälp av kundservice, som också har direkt tillgång 

till kontot, när det kommer till frågor och synpunkter från användare som inte har med själva 

uppdateringarna på sidan att göra. På Mornington Hotel är det Jenny Henriksson som har full 

kontroll över deras konto på Facebook men det är en på säljavdelningen som har hand om 

Instagram-kontot för att avlasta. På First Hotel Amaranten är Maria Fogelström inte så 

involverad i uppdateringarna, utan har överlåtit det till en skiftledare i receptionen. Hon 

arbetar nu mest med att dra upp riktlinjer och strategi för hur deras arbete på sociala medier 

ska fortgå. En rollfördelning existerar på hotellen även ifall den är något otydlig i nuläget. 

 

Individuella initiativ är det som mycket ligger bakom att dessa hotell är aktiva på sociala 

medier. Både Jenny Henriksson på Mornington Hotel och Maria Fogelström på First Hotel 

Amaranten säger att hotellen funnits på sociala medier sedan några år tillbaka men att det mest 

är för att de ska finnas där. Först nu har ett mer seriöst arbete inletts för att få igång det bättre 

och bli regelbundet aktiva. Det stämmer bra med den tidigare forskningen att företagen i 

inledningen av implementeringen av en ny typ av marknadsföring då det inte finns tillräckligt 

med resurser att lägga på sociala medier att de låter de anställda med intresse och kunskap 

inom sociala medier får ansvar för det. Men det tyder också på att betydelsen för hotellen med 

sociala medier inte är så stor i nuläget. 

 

Valos et al (2010) pekar på att vid implementering av nya marknadsföringskanaler att det kan 

vara en fördel att ha lite odefinierade roller då resurser ska omfördelas för att täcka in även 

denna nya kanal. Bland hotellen i vår undersökning är det enbart Anders Flodqvist på Nordic 

Choice Hotels som har en heltidstjänst där han arbetar med sociala medier på 100 %, och 

denna tjänst blev tillsatt endast ett par dagar före vi träffade honom. Chris Thompson på Story 

Hotels i sitt arbete som storyteller lägger huvuddelen av sin arbetstid på sociala medier men 

arbetar också i baren på hotellet. Malin Portnoff, Jenny Henriksson, Hanna Hedman och Maria 

Fogelström uppgav att de bara hade det som ett tillägg till deras tjänst och lägger runt 5 %, en 

halvtimme om dagen på arbetet med sociala medier. Det är således stora skillnader i hur 

mycket tid som finns tillgängligt för arbetet med sociala medier och även i de olika 

respondenternas övriga arbetsuppgifter. 

 

I och med att Nordic Choice Hotels är en hotellkoncern och inget enskilt hotell finns det fler 

resurser där. Men det är däremot intressantare att Story Hotels, som i dagsläget bara är ett 

enskilt hotell, lägger så mycket tid och resurser på sociala medier till skillnad från övriga 

hotell i vår undersökning. Det innebär att för dem ses sociala medier som mycket viktigare än 

för övriga hotell. Story Hotels har en yngre image och vill vara moderna och ser därför sociala 

medier som ett viktigt, och billigt verktyg för att nå ut. På de andra hotellen är det mer en 

bisyssla som inte är lika prioriterat och de. Detta kan också ses i att Story Hotels har mer än tre 

gånger så många uppdateringar än alla andra hotell i undersökningen, även Nordic Choice 

Hotels som har en heltidsanställd. Men då Nordic Choice Hotels som en koncern istället för 

enskilt hotell har en lite annorlunda roll och därför arbetar på ett annat sätt. Story Hotels har 

6,7 inlägg i veckan medan övriga ligger mellan 1,4-2 inlägg i veckan, vilket då har en relation 

till hur mycket tid varje hotell lägger på sociala medier. Nobis Hotel, Clarion Sign, 
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Mornington Hotel och First Hotel Amaranten där deras ansvariga bara lägger runt en 

halvtimme per dag på sociala medier kan man se att de hotellen har en helt annan prioritering. 

Det är vad Valos et al (2010) pekar på att resurser till nya kanaler måste tas från något annat 

och där kan man se att hotellen tror olika mycket på sociala medier. På Nobis Hotel, Clarion 

Sign, Mornington Hotel och First Hotel Amaranten ser man att de i nuläget inte prioriterar 

sociala medier tillräckligt för att vilja skjuta till fler resurser. Alla de ansvariga för dessa hotell 

har i intervjuer sagt att de skulle vilja ha mer tid att lägga på sociala medier för att göra ett 

bättre arbete. Antingen att utöka delen av sociala medier i deras egen tjänst eller alternativt 

skapa en helt ny tjänst för enbart sociala medier. Chris Thompson på Story Hotels poängterar 

att det blir svårt att vara kreativ och påhittig i sina uppdateringar i längden när han är ensam 

om att publicera. 

 

Kalyan et al (2012) och Barwise & Farley (2005) skriver att ledningar för företag ser att på 

grund av den ringa kostnaden för att marknadsföra sig på internet och sociala medier ofta är 

motivering nog för att finnas med där då det ses som en liten utgift. Sociala medier kommer 

lite i skymundan fortfarande och våra respondenter kommer med liknande förklaringar till 

varför så lite resurser läggs och den ringa betydelse som det har hos ledningarna på hotellen. 

Att det mest handlar om ointresse och att de inte tror på det. Malin Portnoff säger att hon 

knappt tror att ägaren för Nobis Hotel känner till att de finns på sociala medier och än mindre 

vilka sociala nätverk som används. På First Hotel Amaranten, Mornington Hotel och Clarion 

Sign ges samma typ av anledningar med att ledningen inte riktigt verkar förstå varför det ska 

läggas mer resurser och tid och att det till och med uppfattas som lite oseriöst. Det kan sättas 

parallellt mot Story Hotels där sociala medier ses som deras viktigaste verktyg för att 

marknadsföra sig. Chris Thompson kopplar ihop det med den hippa image som Story Hotels 

vill förknippa sig med. På Nordic Choice Hotels kan man se att det först nu börjar hända saker 

där sociala medier lyfts fram mer och fått en större roll för företaget. Naik & Peters (2009) 

säger att generellt sett är resursfördelningen mellan marknadsföring på internet och utanför 

internet lite snedfördelad och att företag skulle tjäna mer på att utöka delen för marknadsföring 

över internet. Vi kan se att tendensen på hotellen verkar gå åt det hållet att statusen långsamt 

höjs för sociala medier. Att det nu börjar förstås att det är värt att lägga mer resurser på i 

framtiden och att hotellen inte bara finns på sociala medier för att det är ett billigt sätt. För att 

som Weinberg & Pehliwan (2011) menar att, även ifall det är billigt att vara med på sociala 

medier, så kan det kosta desto mer i ett socialt sammanhang med företagets anseende om det 

sköts dåligt. Därför borde ledningarna för hotellen fortfarande bestämma grunden för hur det 

ska vara för att undvika att företagets anseende skadas av existensen på sociala medier. 

 

Den största anledningen hotellen anger för att inte finnas på fler sidor eller vara mer aktiva på 

de sidor där konton finns förutom Facebook, är en tid- och resursbrist och då de anser att 

Facebook fungerar bäst för deras verksamhet är det därför där de lägger ner största delen av 

tiden. Men de säger samtidigt att om mer tid hade funnits så hade de velat vara mer aktiva 

även på övriga sociala medier, framförallt Instagram och Twitter.  Detta stämmer bra med vad 

Kaplan & Haenlein (2010) säger om att det är viktigt att välja vilka sociala nätverk man vill 

vara med på då det finns väldigt många. Hotellen har valt sociala nätverk med tanke på hur de 

lättast når ut till så många som möjligt och har även konton på flera nätverk där de inte är så 

aktiva än men för att ha förberedelse för framtiden. Samtidigt även för att användare på de 

nätverken ska kunna tagga hotellen där och på så sätt sprida det vidare och ge uppmärksamhet 

utan att det kostar någonting. 

 

På våra hotell har ledningen inte mycket synpunkter på hur arbetet med sociala medier går till, 

det verkar finnas ett ointresse från deras sida. Hoffman & Fodor (2011) talar om det faktum att 
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VD:n ofta inte vet hur arbetet fortgår på sociala medier. Samtliga våra respondenter säger att 

ledningen inte har varit med och sagt vad de vill ha ut av arbetet, eller dragit upp riktlinjer för 

hur det ska gå till. På Story Hotels och Mornington Hotel lägger sig ledningen nästan inte i alls 

vad som görs och arbetet är väldigt fritt för våra respondenter. Clarion Sign, Nordic Choice 

Hotels och First Hotel Amaranten säger att de kan bolla lite idéer för hur arbetet ska gå till 

men även här är det väldigt fritt och inga tydliga riktlinjer finns för hur de ska arbeta. Anders 

Flodqvist på Nordic Choice Hotels tillägger att han har försökt få igång kommunikation på 

företaget om det men att den fungerar väldigt dåligt. På Nobis Hotel får Malin Portnoff också 

göra lite hur hon vill och de säger bara till när de tycker hon går för långt ibland och gör för 

utmanande uppdateringar som kan vara mot det sexistiska hållet. Detta är ett problem som 

även Chan & Guillet (2011) såg hos hotell i Taiwan att kommunikationen inom olika nivåer i 

hotellen är bristfällig och att tydliga riktlinjer saknas. Ointresset från ledningen och 

avsaknaden av tydliga riktlinjer kan ses märkligt mot den sociala kostnaden Weinberg & 

Pehliwan (2011) poängterar att det kan kosta mycket om arbetet med sociala medier görs på 

ett mindre bra sätt. 

 

Flera författare (Sterne, 2010; Evans, 2010) påvisar att när det kommer till mätning och 

utvärdering är inte ROI det viktiga i arbetet kring sociala medier. När vi ser på de hotell som 

vi har intervjuat finns det inte heller inte en tanke hos hotellen att detta är av vikt, utan det som 

mäts och som tas i beaktande av hotellen är KPI, eller key performance indicators. Så som 

aktivitet, bokmärken, kommenteringar, följare, feedback, besökare, inbjudningar med mera. 

De hotell som har undersökt använder sig alla utom två uteslutande av de mätinstrument som 

medföljer att vara administratör för sin sida.  Det två hotellen som sticker ut från den normen 

är Nordic Choice Hotels och Clarion Sign. Där både Anders Flodqvist och Hanna Hedman 

använder sig av de mätinstrument som medföljer administrationssidan på Facebook, men 

också Google Analytics. Även Mornington Hotel Stockholm sticker ut på det sätt att Jenny 

Henriksson talar om att 2/3 av deras inlägg ska vara säljande och att hon säger sig ha krav från 

högre ledning att gör pengar över Facebook. Detta går även att se på innehållsanalysen att 60 

% av Mornington Hotels inlägg handlar om deras hotell i ett försök att få följare intresserade 

av att boka rum. 

 

Inom KPI finns det många parametrar som är av intresse, men vad vi kan se från vår empiriska 

studie är att alla de är inte av intresse för hotellen. Maria Fogelström på First Hotel Amaranten 

talar om att det enda hon ser som intressant just nu är antalet gilla på sidan. För innan de når 

upp till en respektabel nivå där kommer inte räckvidden att vara stor nog. De satte ett mål att 

nå 1000 gilla under 2013, om det målet nås kan en annan strategi implementeras för att skapa 

intresse för de andra delarna av KPI. Räckvidden på de olika inlägg som genomfördes är 

överlag det som intresserar hotellen. Chris Thompson på Story Hotel talade t.ex. om att det var 

det enda som han tyckte var av värde för honom att titta på. Chris Thompson hade dock en 

strategi i sina tankar om inlägg för att nå så hög räckvidd som möjligt. Då han ansåg att 

tidpunkten på dagen som inlägget gjordes var av högsta vikt, detta talade även Malin Portnoff 

om på Nobis Hotel. 

 

Hotellens arbete med sociala medier är löst organiserat och bygger mycket på individuella 

initiativ vilket kan leda till ett ostrukturerat arbete. Dessutom kan bristen på kunskap inom 

området leda till att hotellen kan gå miste om kunder genom att inte vara med och arbeta lika 

aktivt med sociala medier som konkurrenter. Men även om man arbetar aktivt på sociala 

medier så kan det skada hotellet väldigt mycket om det utförs på fel sätt i och med 

interaktiviteten på mediet. I och med detta så är det viktigt att ha rätt personer på rätt plats för 

att inte riskera att hotellets varumärke dras ned på grund av de sociala medierna. Överlag så 
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ligger hotellbranschen lite efter andra branscher när det kommer till sociala medier. Men sen 

kan det också ifrågasättas vilken betydelse sociala medier har för hotell då mätning av dess 

effekt är svårt och att inga studier om hotell och sociala medier har gjorts. Sociala medier hör 

ändå till vår samtid och har ett högt användartal så att inte lägga några resurser alls där gör att 

man riskerar att förlora mycket. Dessutom i och med att våra hotell i undersökningen inte bara 

vill ha fler övernattningar utan också fler kunder till deras barer och restauranger så är sociala 

medier ett snabbt och billigt verktyg att använda sig av. 

 

5.2 Hotellens marknadsföring genom de sociala medierna 

När det kommer till på vilket sätt de olika hotellen marknadsför sig på sociala medier skiljer 

det sig en del beroende på vad man vill utstråla. Story Hotels betonar att de vill ha en levande 

sida som ständigt är uppdaterad och att ha en avslappnad ton i sina uppdateringar. Chris 

Thompson tror på att ha en rolig och kreativ ton i uppdateringarna, utan att bli för förutsägbar. 

Hanna Hedman på Clarion Sign ser det som ett problem att vara påhittig i sina uppdateringar. 

Det kräver mycket mer tid och det ligger mycket mer bakom än när man skriver något på sin 

privata sida. Detta är en anledning till varför Nobis Hotel är mer aktiva på Instagram eftersom 

det där bara krävs en bild och inte en påhittighet med att skriva något som görs på Facebook 

som de också ser som lite seriösare än Instagram. Detta är i enlighet med vad Thackeray et al 

(2012) säger om att olika nätverk passar bättre för olika behov och typer av meddelanden. Att 

Instagram är det viktigare mediet för Malin Portnoff på Nobis Hotel syns även i 

innehållsanalysen, då hon har uppdaterat med 174 foton och kontot har endast existerat i 16 

veckor, medan alla andra lägger mer tid på Facebook. Detta är intressant att Nobis Hotel väljer 

ett annat socialt medium som sitt huvudmedium, de blir lite mer nischade gentemot de andra 

och når förmodligen en lite annan målgrupp. 

 

Maria Fogelström på First Hotel Amaranten poängterar också detta med att vara varierande i 

sina uppdateringar för att inte trötta ut följarna och har därför inte enbart inlägg om hotellet. 

Det är något som också Clarion Sign arbetar mycket med att gå utanför sin egen verksamhet. 

Att göra uppdateringar om Stockholm i stort är något som både Clarion Sign och First Hotel 

Amaranten gör då 13-14% av deras uppdateringar handlar om det. De uppdateringar som vi 

valt att inte definiera och lagt under övrigt, där har Clarion Sign 21 % och First Hotel 

Amaranten 12 %. Nordic Choice Hotels berättar också om att han tror på att sticka ut på 

sociala medier och vill därför ha ett annorlunda tänk med uppdateringarna där det inte ska vara 

så mycket reklam för hotellet utan att intresset för sidan ska komma från annat håll. Jenny 

Henriksson på Mornington Hotel säger själv att hon tycker hon är lite för formell i sina inlägg 

för att det ska passa på sociala medier, men hon har en strävan om att i framtiden bli mer 

personlig, i likhet med de andra hotellen i undersökningen, för att kunna locka ännu fler 

följare. Kaplan & Haenlein (2010) skriver om att vara aktiv, intressant och lite oprofessionell, 

mindre formell, då alla hotell förutom Mornington Hotel försöker ha en annorlunda och mer 

påhittig ton i sociala medier för att hålla följarnas intresse kvar.  

 

En stor skillnad mellan hotellen kunde urskiljas i deras strategier för vilken typ av inlägg och 

vilken verksamhet som marknadsförs genom sociala medier. Men det blir svårt att se vilken 

sorts strategi som fungerar bäst då det är många faktorer som spelar in. Som Leung et al 

(2013) skriver är det viktiga att vara attraktiv och intressant. Story Hotels inriktar sig nästan 

enbart på sin bar- och restaurangverksamhet medan Clarion Sign, First Hotel Amaranten och 

Mornington Hotel lägger sin tyngd på själva hotellet. I och med detta är det lite märkligt att 

First Hotel Amaranten och Clarion Sign, som enda hotellen i undersökningen, saknar en 

möjlighet att boka rum direkt över Facebook trots att de mest satsa på marknadsföring av 
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själva hotellet och inte lika mycket på bar och restaurang. First Hotel Amaranten saknar, 

tillsammans med Nordic Choice Hotels, en koppling mellan hemsidan och deras sociala 

medier och där brister den röda tråden dem emellan. De flesta hotellen har dessutom ingen 

koppling mellan de olika sociala medierna de finns representerade på men det kan bero på att 

det är enbart Facebook som är huvudmediet i nuläget. Om det finns en koppling mellan de 

olika sociala medierna och hemsidan kan det ge en mer enhetlig bild och att meddelandet de 

vill skicka ut bli tydligare (Hanna et al, 2011; Zarrella, 2010) och i det här fallet även en högre 

intäkt utan mellanhänder. 

 

Ett av syftena med att finnas med på de sociala medierna är för alla hotell utom Mornington 

Hotel att bygga upp varumärkesmedvetandet hos deras följare så att deras hotell hamnar först 

vid ett val vart man ska boka eller gå till. För Mornington Hotel är syftet i nuläget inriktat mer 

mot direkt försäljning. Detta kan ställas i motsats mot Story Hotels och First Hotel Amaranten 

som säger att de inte vill verka för direkt försäljning genom deras inlägg även ifall det i 

slutänden är det handlar om. Nordic Choice Hotels talar mycket om att skapa ett engagemang 

genom de sociala medierna där de knyter ihop ägaren Petter Stordalens idéer om ett både 

socialt och miljömässigt hållbart samhälle och sprider dessa idéer vidare. Clarion Sign och 

First Hotel Amaranten arbetar också utefter syften att skapa reseanledningar till Stockholm 

som inte har något med hotellen att göra. Dessutom är inspiration en viktig del i Clarion Signs 

arbete där de binder ihop sitt tema på hotellet, konst, musik och design, och ger tips om saker 

inom detta tema som inte har något alls med hotellet att göra. Kaplan & Haenlein (2010) talar 

om detta, då enligt dem är det viktigt att vara aktiv, vara intressant, vara ödmjuk, vara 

oprofessionell och ärlig. Så att användaren kan identifiera sig med företaget och att känslan 

blir att de nästan är vänner.  

 

Weinberg & Pehliwan (2011) skriver om att det är viktigt att aktivt välja vilken plattform som 

hotellen vill synas på för att lättast nå sin målgrupp. Men samtidigt säger Leung et al (2013) 

att det egentligen inte är valet av plattform som är det viktiga utan att man utnyttjar den 

plattform man valt på bästa sätt. I vår undersökning kan man se att hotellen i alla fall har tänkt 

igenom och ha en anledning till sina val av plattform. Samtliga hotell i undersökningen 

använder sig av Facebook och på alla hotell förutom Nobis Hotel är det där tyngdpunkten i 

arbetet med sociala medier ligger. Nobis Hotel inriktar sig mest på Instagram, mycket för att 

Malin Portnoff tycker det är roligare och enklare att arbeta med. Anledningen de angav för att 

lägga mest tyngd vid Facebook är att det är mest användbart, har högsta användarantal och det 

är lättast att nå sin målgrupp där. 

 

Alla hotell, förutom First Hotel Amaranten som har planer att starta med det inom en snar 

framtid, använder sig även utav Instagram. Men det är enbart Nobis Hotel som har störst fokus 

där, för de andra kommer det i andra hand när tid finns för att även uppdatera där. Story Hotels 

har bara Instagram för att kunder ska kunna tagga hotellet i deras bilder. På Twitter gäller 

ungefär samma sak att alla hotell förutom, First Hotel Amaranten, har konton där och Story 

Hotels har det bara för att finnas där. Övriga hotell är aktiva på sina Twitter-konton men 

lägger inte lika mycket tid på det som med Facebook för att det då blir för mycket arbete. 

Mornington Hotel anger att Twitter är smalare än Facebook och Clarion Sign säger att det 

mest är för PR-anledningar som Twitter passar bättre då det är mest branschfolk där.  

Weinberg & Pehliwan (2011) menar att de olika sociala medierna har olika karaktärer och 

kräver olika ansats. Det som syns från vår studie är att de flesta hotellen väljer Facebook i en 

tro om att det är där deras målgrupp finns, men som Peter O'Connor (2011) påvisar så 

använder ändå inte alla Facebook till sin fulla potential. I vår innehållsanalys kan vi se att bara 

4 av 6 hotell tillhandahåller möjligheten att boka rum över Facebook. Det går också ihop med 
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Peter O’Connors tanke om att Facebook har mycket större användningspotential än vad hotell 

ännu har utnyttjat.  

  

Thackeray et al (2012) och Hanna et al (2011) talar om att förstå sig på sin målgrupp och 

lokalisera vem som är intressant och vem som marknadsföringen ska vända sig emot, samt att 

undersöka och finna vilken plattform som är den intressanta att synas på för att nå till sin 

målgrupp på bästa sätt. När vi senare försökte nå ett svar på vilken som var deras målgrupp 

var det många av hotellen som inte hade avgränsat det. Utan svaret ”alla som vill bo på vårt 

hotell” var ett genomgående svar. Hanna Hedman på Clarion Hotel Sign, Anders Flodqvist på 

Nordic Choice Hotel och Maria Fogelström på First Hotel Amaranten stack ut i det avseende 

då de talade om att deras målgrupp för Facebook är snävare än den målgrupp som de har för 

sin traditionella marknadsföring, då de riktar sig emot kvinnor i åldrarna 35-45. De andra 

hotellen som vi har undersökt talar i termer om att vi vill nå till alla, men stockholmare i 

synnerhet. Detta är i linje med att avsaknaden av tydliga riktlinjer med arbetet och det är lite 

oklart i nuläget vilka det ska riktas emot. Men Clarion Sign och First Hotel Amaranten skiljer 

ut sig här genom att ha delat upp sin verksamhet på olika Facebook-konton. Clarion Sign har 

tre konton där det är uppdelat mellan, bar- och restaurangverksamheten, spa-avdelningen samt 

huvudsidan för hotellet. First Hotel Amaranten har outsourcat sin bar- och 

restaurangverksamhet till ett annat företag som också har sin egen sida. Vilket leder till att de 

kan arbeta med olika målgrupper till deras olika verksamheter. 

 

Wahlberg & Pehliwan (2011) skriver att det är viktigt att tänka på hur man ska göra med den 

feedback som kommer in och då speciellt att ha en strategi för den negativa feedbacken som 

kommer in hur den ska hanteras då mycket kan stå på spel. Chan & Guillet (2011) fann detta 

vara ett av de största problemen hotellen hade i deras undersökning att det brast i 

kommunikationen mellan hotellen och deras kunder. Här är hotellens inställning, i vår 

undersökning, likriktad när det kommer till hur feedback och kommentarer på hotellens 

sociala nätverk tas om hand. Samtliga hotell säger att de svarar på allt så snabbt som möjligt, 

oavsett om det är positivt eller negativt. Ingenting tas heller bort om det inte bryter mot några 

lagar, är reklam eller personliga påhopp. Detta för att ge en nyanserad bild vilket ses som mer 

trovärdigt än om det bara skulle stå positiva kommentarer. Men om man tittar på vår 

undersökning av företagens sidor på Facebook kan man se att de inte riktigt håller vad de lovar 

med att svara på all feedback. First Hotel Amaranten och Nordic Choice Hotels håller sig på 

en nivå runt 90 % medan Story Hotels, Clarion Sign och Mornington Hotel har mellan 63-70% 

i svarsfrekvens och Nobis bara svarar på 46 %, vilket inte är helt i linje med hur de säger att de 

arbetar. Anders Flodqvist på Nordic Choice Hotels säger också att negativa kommentarer som 

tas om hand på ett bra sätt av hotellet gör att andra följare få ett ännu mer positivt intryck då 

de ser att det tas på allvar av hotellet. Både Clarion Sign och First Hotel Amaranten ser det 

också som ett värdefullt verktyg för att förbättra sig då man får reda på vad kunderna inte 

tycker om. På både Clarion Sign och Nordic Choice Hotels tar man ibland hjälp av deras 

kundservice för att svaren på kritiken ska bli ännu bättre, och här har Nordic Choice Hotels 

funderingar att ta det ett steg längre genom att öppna en Facebooksida enbart för kundservice 

för att på så sätt öka kvaliteten. Detta är ett steg i utvecklingen mot en högre 

professionalisering då dessa personer som har hand om sociala medier idag inte har hand om 

dessa frågor då de kommer in på andra sätt till hotellen än genom de sociala medierna. Att ta 

tillvara på och behandla den kritik som kommer in är något som ledningen ofta ser som en 

vital del av arbetet med sociala medier (Hoffman & Fodor, 2011). Författarna skriver även att 

det ofta finns en okunskap hos VD:n och övriga ledning, vilket skapar ett ostrukturerat arbete 

kring sociala medier. Detta är något som bekräftas under våra intervjuer med Jenny 
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Henriksson och Malin Portnoff, då cheferna på Mornington Hotel och Nobis Hotel inte vet 

vilket arbete som görs i sociala medier. 

 

Att komma fram till vilken marknadsföringsstrategi som fungerar bäst är svårt i och med att 

det är mycket faktorer som spelar in. Det går inte bara att se till vilket hotell som har flest gilla 

och förutsätta att de gör det bästa arbetet. Många faktorer spelar in som till exempel hur länge 

ett hotell varit aktivt på de sociala medierna och om gilla-kampanjer körs, för att få fler följare 

men som kanske inte är så intresserade. Detta är svårigheter med sociala medier då det är svårt 

att veta vad ett klick är värt och då veta vilket sätt man ska marknadsföra sig på för att få de 

rätta klicken. En avvägning att tänka på också är hur ofta och vad inläggen ska handla om för 

att inte skrämma iväg följare heller om hotellet upplevs som störande. En viktig fråga att tänka 

på också är hur viktigt det är med sociala medier i den branschen man är i. Gäster som bara 

kommer till hotellet en gång kanske inte påverkas så mycket av hur man marknadsför sig på 

de sociala medierna och bokar genom dedikerade bokningssidor. Därför så är det ännu 

viktigare, speciellt för hotell, att tänka på vilken del av verksamheten som lämpar sig bäst för 

sociala medier. Här kan det tänkas att bar- och restaurangverksamheten är mer gynnsam att 

marknadsföra då den mer riktar in sig till lokalbefolkningen i staden och de kan därmed få ut 

mer av att följa ett hotell och får uppdateringar om vad som händer där. 
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6. Avslutande diskussion och slutsatser 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur hotell i Stockholmsområdet använder sig 

av sociala medier i sin marknadsföring och kommunikation med aktuella och potentiella 

kunder och att se hur de organiserat arbetet bakom för att se vilka tillvägagångssätt och 

strategier som används. Utifrån våra intervjuer med de sex respondenterna från hotellen och 

datainsamlingen av deras aktivitet på de sociala medierna har vi fått en inblick i hur det går till 

med arbetet med sociala medier på hotellen. 

6.1 Diskussion 

Det som kan konstateras med hur det organisatoriska arbetet bakom den sociala 

nätverksmarknadsföringen går till är att det är ostrukturerat och utan tydliga riktlinjer från 

ledningen på hotellen. Prioriteringen av sociala medier är generellt låg och på fyra av hotellen 

i undersökningen läggs bara en liten del tid på arbetet. Men tendensen som kan urskönjas går 

mot att det börjar bli viktigare hos hotellen och får en högre prioritering. Nordic Choice Hotels 

har precis heltidsanställt en till tjänsten och även på övriga hotell går utvecklingen åt rätt håll, 

Story Hotels ligger här i framkant genom att länge ha prioriterat social marknadsföring kontra 

traditionell. Intressant att se i de strategier som finns idag är den skillnad som finns mellan 

hotellen. Clarion Sign Hotel vill inte belamra sina följare med uppdateringar och försöker att 

hålla ner antalet uppdateringar för att bara skriva det mest intressanta. Sen finns Story Hotels 

som har flera uppdateringar dagligen och jobbar med tanken att det är viktigt att synas.  Detta 

kan också ses i aktiviteten från de respektive hotellen där Story Hotels har en mycket högre 

frekvens i sina uppdateringar och en tydligare strategi med sitt arbete än de andra. 

 

Något som är anmärkningsvärt är att de flesta hotellen i vår studie inte har några klarlagda 

mål, förutom antalet gilla i dagsläget vilket inte är något som egentligen är mätbart 

ekonomiskt sett om det ger utdelning. Hotellen skulle också kunna få ut mer om de tar till 

verktyg för att göra en djupare analys av vilken typ av inlägg som blir mest sedda och delade 

och sätter upp mål för hur stor spridning, vilken räckvidd, varje uppdatering ger. Att bara ha 

många följare garanterar inte att de ser det som läggs ut på sidan. Det finns heller ingen tydligt 

avgränsad målgrupp i de flesta fallen utan det är breda kriterier, ”vi vill nå stockholmare, men 

också våra internationella gäster” eller ”vi försöker nå alla” är något som vi fått höra på flera 

av hotellen. Men samtidigt så är deras syften i nuläget mest att höja varumärkeskännedomen 

och bygga in sig i medvetandet hos potentiella kunder och därför kan det vara rätt väg att gå. 

Det är mer en fråga för framtiden att arbeta mer med en ökad försäljning direkt genom de 

sociala medierna. Avsaknaden av forskning inom ämnesområdet gör det svårt att veta om en 

mer otydlig avgränsning i form av mål och målgrupp passar bättre till marknadsföring på 

sociala medier till skillnad från traditionell marknadsföring. 

 

Det som genomsyrar hela organisationen bakom hotellens arbete med sociala medier är just att 

det är väldigt löst och ostrukturerat och det görs mest efter de ansvarigas personliga 

preferenser då det finns ett ointresse från ledningen som möjligen grundas på okunskap om 

sociala medier som är ett relativt nytt fenomen. Detta kan knytas ihop med att ingen av våra 

respondenter hade någon utbildning inom sociala medier innan de tillsattes till att ha ansvar 

över det, och speciellt det faktum att i ett par av fallen så är det personen själv som fått ta 

initiativ till att hotellet överhuvudtaget ska vara aktivt på sociala medier. Här kan man också 

inkludera hur resultaten mäts i nuläget vilket är att få så många gilla som möjligt även om 

Nordic Choice Hotels har börjat med att analysera om det leder till direkt försäljning genom 

Facebooksidan. 
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Hur hotellen använder sig av sociala medier är det svårt att dra några generaliserande 

slutsatser då det skiljer sig mycket åt mellan hur de jobbar med det, där vissa arbetar mer med 

att marknadsföra bar- och restaurangverksamheten medan andra inriktar sig på 

hotellverksamheten, också sättet på hur de gör det med antingen mer informerande eller 

inspirerande framtoning. Men det lutar mot att sociala medier mer används till att vara 

inspirerande och medvetandebyggande än att verka för direkt försäljning med rent 

säljbetonande inlägg. Facebook är den plattform som är högst prioriterad och de andra sociala 

nätverken används om ett intresse från den ansvariga finns. I och med tidsbristen samtliga 

respondenter uppgav, prioriteras Facebook mest på grund av att de är störst, och att man kan 

utöka till att använda fler sociala nätverk när man ser att man kan få ut något mer av dem än 

Facebook. Strategin för de kommentarer och kritik som kommer in till hotellens sidor är 

däremot likartad där alla säger att de svarar på allt och inte ta bort något som inte bryter mot 

lagar eller är personliga påhopp, även om vi kunde påvisa i vår datainsamling att det inte 

riktigt stämmer med hur det går till i verkligheten. Men att tanken är att svara på allt är bra då 

man tar nytta av den interaktivitet som är en av de sociala mediernas största fördelar gentemot 

annonsering. De hotell som ändå hade tydligast tanke med arbetet och hållit på längst är också 

de som har flest följare vilket pekar mot att det går åt rätt håll men att man behöver satsa lite 

för att få ut mer av sin aktivitet på de sociala medierna. 

6.1.1 Slutsatser 

 En avsaknad av strukturer och riktlinjer från ledningen. – Det är väldigt mycket 

personliga initiativ och baserat på den enskildes tycke, det skulle vara bättre om man 

integrerar sociala medie-strategin med övrig marknadsföring på företaget för att följa 

en röd tråd och kunna få ut synergieffekter. 

 Inga tydliga mål att arbeta emot. – Att ha tydligare och fler typer av mål än att bara få 

så många följare som möjligt skulle kunna hjälpa till i arbetet och ge bättre avkastning 

om man ser till fler faktorer. 

 Ej utbildad personal för tjänsten. – Om företagen utbildar sina anställda inom 

marknadsföring på sociala medier skulle arbetet kunna förbättras istället för att som nu 

att de gör lite vad de känner är rätt taktik. 

 Inte tillräckliga resurser tilldelade. – Andelen tid som finns att lägga på sociala medier 

var på fyra av hotellen i undersökningen väldigt låg och det skulle behöva utökas för 

att ge ett bättre resultat. 

 

Det största problemet vi hittar med hotellens arbeten med sociala medier är prioriteringen av 

det, vilket leder till att det inte finns en tydlig strategi eller tid till att göra arbetet på det sätt 

man skulle önska. Då sociala medier är ett bra verktyg för att kommunicera med sina kunder 

och att det inte ser ut som det kommer försvinna i framtiden är det värt att lägga mer resurser 

på det då det kan bli en viktig differentiering gentemot sina konkurrenter i framtiden. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vi har under vår undersökning av hotellens användning av sociala medier noterat att det inte 

finns så mycket tidigare forskning på ämnet, särskilt forskning som är inriktad emot hotellens 

användning av sociala medier. Samt att vi har noterat bland våra respondenter att 

utbildningsnivån på användningen av sociala medier är låg. Detta kan ha att göra med att det 

är ett relativt nytt ämne och att forskningen och verkligheten inte följt samhället i utveckling 

och intressent kring sociala medier. Det krävs mer forskning på ämnet för att kunna höja nivån 

på de som arbetar med frågorna på hotell.  
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För att använda vår studie som bas skulle vi vilja se undersökningar där man använder sig helt 

av kvantitativ eller kvalitativ metod.  

 

 I den kvalitativa undersökningen skulle det vara intressant ur ett perspektiv med fler 

respondenter, där generaliserbarheten blir större.  

 I en kvantitativ studie skulle det vara intressant att se på fler företag och hur de jobbar 

med sina uppdateringar. Att se till den statistiska signifikansen i en uppdatering. 

 

Vi skulle vilja se det som vi har genomfört i denna studie, men där undersökaren penetrerar 

problemet på ett djupare plan. 
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Ansvarsfördelning 
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