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Förord 
Vi vill börja med att tacka Treehotel för att vi fick intervjua. Sedan vill vi också tacka vår 
handledare Christian Widholm samt alla som hjälp oss genom att komma med synpunkter 
och kommentarer på vår uppsats. 
 
 
 
  



 
 

Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats i turismvetenskap, Södertörns högskola, vårterminen 2013 
 
 
T itel:   Trädkojan: från lek till business - en studie om Treehotels 
  marknadsföring och identitet/image 
 
Författare:  Björn Embertsén och Jon Blomgren 
 
Handledare:  Christian Widholm 
 
Nyckelord: Marknadsföringsmetoder, marknadsföringskanaler, image, 

identitet 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken typ av 

marknadsföring som Treehotel använder sig av, samt studera 
skillnader och likheter mellan Treehotels identitet och imagen som 
förmedlas i massmedier och sociala medier. 

 
 
Metod: De empiriska data har samlats in med en kvalitativ metod och en 

kvantitativ innehållsanalys på 64 artiklar, 7 TV-reportage, 10 
blogginlägg och 21 reseforuminlägg. 

 
 
Slutsats: Denna undersökning visar att Treehotel använder 

marknadsföringsmetoderna storytelling och viral marknadsföring 
samt använder direkta marknadsföringskanaler och drar nytta av 
indirekta marknadsföringskanaler. Resultatet från 
innehållsanalysen visar att det finns stora likheter men även vissa 
skillnader mellan Treehotels identitet och den image som 
förmedlas i massmedia och sociala medier. 91 % av artiklarna TV-
reportagen och inläggen har minst en del av Treehotels identitet. 

 
 

	  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Abstract 
 
Bachelor thesis in tourism science, Södertörns högskola, spring 2013 
 
 
T itle:  The tree house- from play to business- a study of the Treehotels 
  marketing and identity / image  
      
Authors:  Björn Embertsén och Jon Blomgren 
 
Advisor:  Christian Widholm  
 
 
Purpose: The purpose of this paper is to investigate the types of marketing 

Treehotel is using, and to study the differences and similarities 
between Treehotels identity and image conveyed in mass media 
and digital social networks. 

 
 
Methodology:  The empirical data were collected with a qualitative approach and 

a quantitative content analysis of 64 articles, 7 TV-spots, 10 blog 
posts and 21 travel forum posts. 

 
 
Conclusions:  This study shows that Treehotel use the marketing methods 

storytelling and viral marketing and use direct marketing channels 
and benefit from indirect marketing channels. The results of the 
content analysis show that there are similarities but even some 
differences between Treehotels identity and the image conveyed 
in the mass media and digital social networks. 91 % of the articles, 
TV-spots and posts have at least one part of Treehotels identity.  
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1. INLEDNING 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I det inledande kapitlet ger författarna en bakgrund till uppsatsens ämne, samt tar upp 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitlet kommer även att framföra författarnas 
problemformulering. 
 
___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Treehotel öppnade sin hotellverksamhet 2010. Hotellet omfattar i dagsläget fem arkitektritade 
träkojor och en bastu. Målet är att det ska byggas ett tiotal träkojor1. Hotellet ligger i Harads 
som tillhör Norrbottens län2. Grundarna till hotellet är Britta Jonsson Lindvall och Kent 
Lindvall. De driver även Brittas pensionat sedan mitten av 1990-talet som även det ligger i 
Harads3. Inspirationen till boendekonceptet är hämtat från Jonas Selberg Augustsens film 
Trädälskaren som utspelar sig i Harads. Filmen handlar om tre män från Stockholm som vill 
finna lugnet och sina rötter i naturen genom att bygga en trädkoja tillsammans4. Denna 
trädkoja började sedan Kent och Britta att hyra ut till pensionatets gäster och det blev en 
lyckad idé. Därför fick Kent och Britta en idé om att vidareutveckla konceptet till att bygga 
arkitektritade trädkojor och hyra ut dessa till turister. Idén om boendekonceptet tog Kent med 
sig på en fiskeresa i Ryssland. Med på resan fanns ett antal skandinaviska arkitekter. Han 
presenterade sin idé för arkitekterna och alla ansåg att den var bra5.  
 
Boendet utgår ifrån tre olika aspekter som kombineras för att skapa en boendeupplevelse. 
Dessa tre aspekter är naturen, ekologiska värden och modern design. Naturen bidrar till 
upplevelsen genom att platsen är lugn och harmonisk. Ekologiska värdena är viktiga att ta 
hänsyn till för hotellet. Ägarna försöker att göra minimala avtryck i naturen och använda sig 
av hållbara energi- och byggtekniker så långt de är möjligt. De olika hotellrummen i form av 
träkojor är unikt designade av några av de främsta arkitekterna i Skandinavien. Varje arkitekt 
har fått designa en träkoja utifrån sina egna tolkningar av träkojor.6 
 
Treehotel har en beläggning på cirka 50 % under hela året. Den mest gynnsamma perioden 
för hotellet är januari - mars och under sommaren då beläggningen är cirka 60 %. Gästerna 
bokar sin vistelse huvudsakligen via reseagenter(30 %) och resten via Treehotels hemsida 
eller genom direktkontakt med hotellet. Hotellet jobbar mycket med att tillgodose alla gästers 
önskemål och behov och försöker skapa en familjär stämning. Man skräddarsyr paket för 
varje gäst beroende på vad de vill göra för aktiviteter; hur länge de vill stanna och om de bara 
vill bo i träkojorna eller kombinera med nätter på Brittas pensionat. Ägarna arrangerar 
aktiviteter själva men samarbetar också med andra lokala aktivitetsarrangörer.7 

                                                 
1 Kent Lindvall Vice VD Treehotel, personligintervju den 4 april 2013 
2Treehotel, Om oss, hämtad 2013-02-27 från http://www.treehotel.se/?pg=om-oss 
3 Treehotel, Grundarna, hämtad 2013-02-27 från http://www.treehotel.se/?pg=grundarna 
4 Treehotel, Konceptet, hämtad 2013-02-27 från http://www.treehotel.se/?pg=konceptet 
5 Lindvall, den 4 april 2013 
6 Lindvall, den 4 april 2013 
7 Lindvall, den 4 april 2013 
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1.2	  Problemformulering 
Inom hotellbranschen idag är konkurrensen hård och kunderna efterfrågar annorlunda 
hotellkoncept. Idag frågar kunderna efter unika koncept och gästerna har tröttnat på vanliga 
hotellrum med standardinredning8. God service och ett bra pris är en självklar del av vad 
gästerna tycker att hotellen ska leverera. Gästerna vill ha någonting utöver det vanliga, 
kanske något som de inte riktigt hade räknat med. För att motsvara vad kunderna förväntar 
sig, så kan man idag se hotell som är uppbyggda efter ett helhetskoncept.  Det kan till 
exempel skapas med hjälp av design, ett utvalt tema, en livsstil eller en historia. Exempel på 
hotell i Sverige är Ishotellet i Jukkasjärvi som har byggt upp ett hotell helt i is9, och Stora 
Hotellet i Fjällbacka som har byggt upp ett hotellkoncept med hjälp av en historia som 
handlar om husets första ägare Charles Klassen10.  
 
Även Treehotel har byggt ett annorlunda boendekoncept. 2011 vann Treehotel det stora 
turismpriset för sitt unika och innovativa tänkande vid skapandet av ett boendealternativ11. 
Treehotel har också lyckats skapa en stor internationell uppmärksamhet kring sitt 
boendekoncept.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken typ av marknadsföring som Treehotel 
använder sig av, samt studera skillnader och likheter mellan Treehotels identitet och imagen 
som förmedlas i massmedier och sociala medier. 

1.4 F rågeställningar 
Vilken typ av marknadsföring använder sig Treehotel av?  
 
Vilka skillnader och likheter finns det mellan Treehotels identitet och imagen som förmedlas 
i massmedier och sociala medier? 

1.5 Uppsatsdisposition 
Författarna har valt att dela upp uppsatsen i sex huvudkapitel som omfattar empiriska, 
teoretiska och analytiska delar. I det inledande kapitlet ges en introduktion till uppsatsens 
ämne, samt syfte och frågeformuleringar. Det efterföljande kapitlet är ett metodavsnitt där 
uppsatsens tillvägagångssätt och val av metod beskrivs. Det tredje huvudkapitlet omfattar 
uppsatsens teoretiska material. Läsaren får ta del av den tidigare forskning och teorier som 
finns inom ämnena och marknadsföringsmetoder, marknadsföringskanaler, image och 
identitet, massmedia och sociala medier. I kapitel fyra med empiriska data innehåller 
information om vilka typer av marknadsföringsmetoder och marknadsföringskanaler som 
Treehotel använder sig av, samt vilka marknader och målgrupper som Treehotel riktar sig till. 
Det innehåller även en innehållsanalys av artiklar och reportage i svenska och internationella 
tidningar, magasin och TV, samt blogginlägg och reseforuminlägg. I analyskapitlet så 
kopplas teorin samman med det empiriska materialet för att få svar på uppsatsens 
frågeställningar som sedan läggs fram i slutsatskapitlet. 

                                                 
8 Hotels, Januari, 2004, s.18 
9 Lena Mossberg och Erik Nissen Johansen, Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin, 1.uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2006, s.101 
10 Mossberg och Nissen Johansen, s. 113-121 
11 Turistgalan, Treehotel vinnare av stora turismpriset 2011, hämtad 2013-02-24 från 
http://www.turistgalan.se/2011-10-20/treehotel-vinnare-av-stora-turismpriset-2011 
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2. M E T O D 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I det här avsnittet kommer författarna ta upp undersökningens utgångspunkt och metod. 
Författarna kommer även att beskriva hur undersökningen har genomförts och vilket urval 
som har gjorts för att få fram det empiriska undersökningsmaterialet. I slutet av detta kapitel 
diskuterar författarna de valda metoderna. 
 
___________________________________________________________________________ 

2.1	  Induktiv	  och	  deduktiv	  ansats	  
Induktiv och deduktiv ansats är två grundläggande forskningsansatser när man gör en 
forskningsstudie. Dessa två beskriver kopplingen mellan det empiriska materialet och de 
teoretiska referensramarna12. Det finns även en tredje forskningsansats som kallas för 
abduktion.  
 
Den induktiva ansatsen bygger på att det empiriska materialet är utgångspunkten i studien. 
Vid insamlandet av data är avsikten att hitta generella samband som sedan kan omvandlas till 
teorier eller allmänna begrepp13. Den deduktiva ansatsen har omvänt förhållande mellan teori 
och empiri. Detta innebär att forskaren istället utgår från teorier i sin studie. Utifrån teorierna 
kan forskaren formulera en eller flera hypoteser. Hypoteserna kommer att styra vilken 
empirisk data som forskaren kommer att samla in. Avslutningsvis så återkopplar forskaren 
sitt resultat och slutsatser mot den ursprungliga teorin14.  Det går inte att jobba helt induktivt 
eftersom att alla forskare på något sätt har uppfattningar eller förkunskap om ämnet eller 
företagen som skall undersökas, om än undermedvetet. Det är svårt att vara helt opartisk, för 
även om man bara har läst på lite eller hört någonting så har man fått någon slags uppfattning 
eller förkunskap15. 
 
Abduktion är en metod som baseras både på induktiv och också deduktiv metod. Metoden 
handlar om att man tolkar ett fall utifrån en enda hypotes. Efter att tolkningen är gjord så bör 
en ny iakttagelse ske då forskaren vill styrka sin egen tolkning. Under processen så utvecklar 
forskaren det empiriska området och så ändras och förfinas även teorin16. Detta gör man för 
att de empiriska data och teorierna ska kopplas samman bättre med varandra. Abduktion 
utgår framförallt ifrån det empiriska materialet som den induktiva metoden, men abduktions 
metoden avvisar inte helt den teoretiska delen och på så sätt så har den även ett metodmönster 
som liknar den deduktiva. Analysen av det empiriska materialet kan kombineras med studier 
av tidigare teorier, inte för att forskaren ska applicera teorierna på empirin, utan mer som 
inspiration till forskaren för att kunna upptäcka mönster som kan ge forskaren en tydligare 
förståelse17. 

                                                 
12 Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 2003, s.35 
13 Johannessen och Tufte, s.35-36 
14 Allan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, andra upplagan, 2011, s.26. 
15 Ulf Lundahl och Per-Hugo Skävad, U tredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 3. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 1999, s.  
16 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., 
(uppdaterade) uppl., studentliteratur, Lund, 2008, s.55 
17 Alvesson och Sköldberg, s.56 
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2.2 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Vid insamling av data kan man utgå ifrån två huvudsakliga forskningsmetoder kvantitativa 
och kvalitativa metoder18. Vissa forskare menar att det finns grundläggande skillnader mellan 
de två metoderna, andra forskare tycker att de två metoderna inte längre har några uppenbara 
skillnader19.    
 
Den kvantitativa forskningsmetoden har sin utgångspunkt i insamling av numeriska data och 
man betonar kvantifiering vid insamling av data20. Det finns olika metoder för att samla in 
kvantitativ data. Intervju och enkätundersökningar är det vanligaste tillvägagångssätten21. När 
man ska samla in kvantitativ data så är det viktigt att konstruera ett bra och tydligt 
frågeformulär. Detta är viktigt eftersom forskaren vill få fram bra och användbara resultat 
utifrån det variabler som forskaren är ute efter. I den kvantitativa forskningsmetoden arbetar 
man efter en deduktiv ansats. Det innebär att man lägger tyngden på prövningar av teorier 
och hypoteser22.  
 
Den kvalitativa forskningsmetoden riktar in sig på att betona ord istället för siffror vid 
insamling av empirisk data. Forskaren som använder denna forskningsmetod vill försöka få 
en djupare förståelse av det valda ämnet23. Den kvalitativa metoden bygger på den induktiva 
ansatsen. Ansatsen lägger stor vikt på generering av teorier inom relationer mellan teori och 
forskning. Detta innebär att man utgår ifrån det empiriska materialet när forskaren väljer 
lämpliga teorier24. Inom den kvalitativa forskningen så bör forskaren analysera all empirisk 
data, för att sedan lyfta fram det betydelsefulla i materialet. Forskaren behöver efteråt 
representera de viktiga data och beskriva dess syfte till uppsatsämnet25. 
 
Det finns sex steg som man kan följa för att göra en kvalitativ undersökning.  
 

1. Generella frågeställningar : Forskaren tänker ut lämpliga frågeställningar som hör 
till forskningsstudien.26  
 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner : Det är viktigt för forskningen 
att ha bra och relevanta undersökningspersoner utifrån vad forskningsstudien ska 
omfatta.27  

 
3. Insamling av relevant data: Steget innebär att forskaren insamlar empiriskt material 

som är relevant för forskningsstudien.28 
 

4.  Tolkning av data: handlar om att läsa och analysera det insamlade empiriska 
materialet för att få fram det väsentliga och mest relevanta av materialet29.  

                                                 
18 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, 4. Uppl., 2012, s.193 
19 Bryman, s.39. 
20 Bryman, s.150. 
21 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, 2., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s.28 
22 Bryman, s.40 
23 Bryman, s.340 
24 Bryman, s.40 
25 Andreas Fejes och Robert Thornberg, Handbok i kvalitativ analys, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009,s.32 
26 Bryman, s.345-346 
27 Bryman, s.346 
28 Bryman, s.346 
29 Bryman, s.346-347 
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5. T eoretiskt och begreppsligt arbete: Forskaren hittar lämpliga teorier utifrån det 
empiriska materialet. I detta steg kan forskaren även specificera frågeställningarna 
efter det insamlade materialet30.  
 

6. Formulera en analys och slutsats: Forskaren gör en analys och drar slutsatser utifrån 
teorierna och det empiriska materialet. Det viktiga med slutsatsen är att övertyga 
läsarna att slutsatserna är viktiga och hållbara31. 

 

2.3	  Tillvägagångssätt	  
Denna undersökning kommer att bygga på abduktion eftersom författarna använder sig av 
både det empiriska materialet och teorier för att koppla samman teori och analys och hitta 
lämpliga teorier och lämpligt empiriskt material. Metoden som kommer att användas i denna 
underökning är en blandning av den kvalitativa och den kvantitativa. Författarna använder sig 
av den kvalitativa metoden för att få en djupare förståelse över hur Treehotel har organiserat 
sin marknadsföring och en kvantitativ innehållsanalys för att studera vilken image Treehotel 
har fått av massmedia och sociala medier. Det empiriska materialet har samlats in genom 
djupintervjuer och genom artiklar och reportage i massmedier och sociala medier. De 
intervjuer som har gjorts är en personligintervju på plats på hotellet i Harads med Kent 
Lindvall som är grundare och vice VD för Treehotel. Intervjun ägde rum den 4 april 2013 och 
tog cirka en och en halv timme. Författarna har även gjort kompletterande mailintervjuer med 
Kent Lindvall och pressansvarig Sofia Lindvall. Mailintervjuerna skedde den 9 april 2013 
och 11 april 2013.  

2.3.1	  Intervjuer	  
En forskningsintervju är ett samtal mellan två eller flera deltagare. Syftet med intervjun är att 
frambringa kunskap inom ett ämne som intresserar både den som intervjuar och 
intervjupersonen32. Inom den kvalitativa forskningen så kan intervjuerna vara mer eller 
mindre strukturerade. Intervjuerna kan vara ostrukturerade, där de som intervjuar inte har 
iordningställt några frågor utan bara har ett tema för själva intervjun. Intervjun blir då mer 
som ett samtal. Fördelen kan vara att det blir en öppnare dialog som kan underlätta för 
informanten att svara. En intervju kan även vara strukturerad. Det innebär att den som 
intervjuar utgår från ett färdigställt formulär med frågor. Frågorna är utan svarsalternativ så 
intervjupersonen svarar på frågorna med sina egna ord33.  Det finns en tredje variant hur en 
intervju kan vara upplagd och varianten kallas för delvis strukturerade intervjuer. Denna typ 
av intervjuer bygger på att den som intervjuar har förberett en intervjuguide. Den innehåller 
vissa huvudfrågor och teman för intervjun. Under själva intervjun så finns det utrymme för 
följdfrågor beroende på vad intervjupersonen svarar34.  
 
Den personliga intervju som författarna genomförde var delvis en strukturerad intervju då 
författarna hade några huvudteman iordningställda innan själva intervjun. Det fanns även 
utrymme för flera följdfrågor35. Båda författarna valde att vara närvarande vid själva 

                                                 
30 Bryman, s.347 
31 Bryman, s.153 
32 Steinar Kvale och Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2009, s.139 
33 Johannessen och Tufte, s.97 
34 Johannessen och Tufte, s.98 
35 Johannessen och Tufte, s.98 
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intervjun, därmed kunde den ena författaren anteckna och den andra ställa frågorna36. Det är 
viktigt att ett visst förarbete görs innan själva intervjun. Författarna satte upp några 
huvudfrågor efter de teman som författarna ville ha svar på. Författarna försökte låta den 
person som författarna intervjuade styra ordningsföljden. Det är även viktigt vid själva 
intervjun att man inte ställer för många frågor och inte för få. Om man ställer för många 
frågor så kommer man få väldigt mycket material som man måste bearbeta men samtidigt om 
man ställer för få så får man inte tillräckligt med användbart material. Det är en svår 
avvägning som måste göras37. 

2.3.2	  Innehållsanalys	  
Innehållsanalys används vid analys av dokument och texter. Metoden används på nästan alla 
typer av medier38. Det finns två huvudsakliga metoder avseende innehållsanalys. Det första är 
en kvantitativ metod som används i media och det andra är en kvalitativ metod som används 
vid till exempel vid forskning inom vården. Målet med en innehållsanalys är att systematiskt 
beskriva innehållet i texter och dokument39. Innehållsanalys har används mycket inom studier 
av turism för att undersöka hur resemagasin, dagstidningar och reklambroschyrer beskriver 
turism. Analysen görs genom att systematiskt undersöka olika typer av texter och kartlägga 
olika teman, begrepp och bilder40. Kartläggningen kan till exempel gälla förekomsten av 
bestämda ord, hur ofta vissa företeelser förekommer och förekomsten av vissa argument eller 
metaforer.  Det går även att använda innehållsanalys att undersöka den interpersonella 
aspekten. Det vill säga hur olika texter talar till mottagaren, om det är frågande, befallande 
eller vädjande. Innehållsanalysen kan genomföras med hjälp av datorns hjälp eller manuellt41.  
 

2.3.3	  Urval	  
Intervjupersonen valdes utifrån att Treehotel är ett litet företag och ägs av två personer. 
Författarna valde att intervjua den som är ansvarig för marknadsfrågor. Mailintervjuerna blev 
ett slumpmässigt urval då mailet skickades till hotellets allmänna inkorg.  
 
Författarna valde även att göra innehållsanalyser på 64 artiklar från dagstidningar och 
magasin, 7 TV-reportage, 10 blogginlägg och 21 foruminlägg från Tripadvisor. Artiklarna är 
fördelade på 15 artiklar från svensk dagspress, 17 artiklar från svenska magasin, 15 artiklar 
från internationell dagspress och 17 artiklar från internationella magasin. Författarna valde att 
göra ett tidsurval på artiklar från 2010 till 2013, eftersom Treehotel startades upp för cirka tre 
år sedan. För de internationella artiklarna gjordes urvalet att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska eller på något av de skandinaviska språken. De TV-reportage som författarna valde 
att analysera är från 7 olika bolag och det skulle vara ett eget reportage om Treehotel. Även 
där begränsade författarna sig till att analysera reportage som var gjorda på engelska eller på 
något av de skandinaviska språken. Urvalet för blogginläggen var att skribenterna för 

                                                 
36 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 67 
37 Trost, s.71 
38 Bryman, s.281 
39 U.H Graneheim och B, Lundman Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and 
measures to achieve trustworthiness Nurse Education Today, Vol.24(2), 2004 s.105 
40 Victoria Peel & Adam Steen -cows: media representations of the international 

Tourism Management, Vol.28(4), 2007, s.1060 
41 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, 3.[utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s.50-51 
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bloggarna skulle ha besökt hotellet. För foruminlägg gjordes urvalet att endast koncentrera 
sig till Tripadvisors webbsida som är ett reseforum. 
 
A rtiklarna och T V-reportagen är hämtade från dessa tidningar , magasin och T V-bolag: 
 
Svensk dagspress 
Dagens Industri, Dagens Nyheter, Ena-Håbo Tidningen, GT, Karlshamns Allehanda, Metro, 
Norra Västerbotten, Norrbottens Kuriren, Nya Wermlands-Tidningen, Stockholm City, 
Sundsvalls Nyheter, Uppsalatidningen och Ölandsbladet. 
 
Svenska magasin 
Aftonbladet-Resa ,Allt i hemmet, Allt om resor, Expressen-Allt om resor, Family Living, 
Icon Magazine, MAMA, M-Magasin, MC-Nytt, Res, Romantic Escape, Sköna Hem, Sköna 
Hem-Country Life, Tara, Vi Bilägare och Voyage. 
 
Internationell dagspress 
Aftonposten, Australian Financial Review, Bergens Tidende, Daily Mail, Ekstra Bladet, 
Harstad Tidende, Hufvudstadsbladet, News.com.au, The Age, The Canberra, The Guardian, 
The Independent, The Irish Times och Verdens Gang. 
 
Internationella Magasin 
A-Magasinet BA Highlife, Condé Nast Traveller, DE Magazine, Easy Living, 
Fargemagasinet, Get Lost Magazine, Hello Magazine, Holland Herald, Irish Independent 
Weekend, Oryx Magazine, Sika Industry Magazine, The Last Magazine, Time Magazine, 
Travel And Leisure och Travel Inside. 
 
T V-bolag 
BBC, CBS news, CNN, DW-TV, Reuters, SVID och Verdens Gang. 
 
Blogginläggen och reseforuminläggen är hämtade från dessa bloggar och reseforum: 
 
Bloggar 
andersnygards, maggg, Rosa funkisdrömmar, Make it happen, Bloggplatsen, Pappersplan, 
Beppans allehanda, Babydawg´s blog, Myrenberg och As your life flies. 
 
Reseforum 
Tripadvisor 
 
Inför innehållsanalysen gjorde författarna ett urval av teman.  De baserades på information 
från intervjuerna om den identitet som hotellet vill förmedla utåt. Urvalet representerar 
relevanta teman för att författarna sedan skulle kunna studera skillnader och likheter mellan 
Treehotels identitet och imagen som förmedlas i massamedia och sociala medier. 
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De teman som författarna valde att leta efter var: 
  

1. Om artikeln bara handlade om hotellet eller ingick i ett sammanhang med andra hotell.  
2. Om artikeln/TV-reportaget/inlägget skrev om naturupplevelsen. 
3. Om artikeln/TV-reportaget/inlägget skrev om miljöarbetet. 
4. Om artikeln/TV-reportaget/inlägget tog upp om design och/eller arkitektur.  
5. Om artikeln/TV-reportaget/blogginlägget skrev om att f
inspiration för hotellet.  
6. Om artikeln/TV-reportaget/inlägget nämner ordet unik/unikt. 
 

I innehållsanalysen för reseforuminläggen valde författarna att lägga till ett tema och ta bort 
ett. Det som lades till var om inlägget skrev om den familjära miljön. Temat användes bara 
för reseforuminläggen eftersom alla skribenterna har övernattat minst en natt på hotellet 
medan de flesta skribenterna som har skrivit artiklarna eller blogginläggen inte övernattat på 
hotellet. Det temat som togs bort var om f ration för hotellet.  

2.4	  Kvalitativ	  analys	  
Tolkning av data görs antigen kvantitativt eller kvalitativt42. Kvantitativt grundar sig på 
siffror, kvalitativt lägger fokus på ord43. D
och man får en djupare kunskap om själva ämnet44.  
 
Den kvalitativa analysen fokuserar på att analysera ord och text45. Ofta struktureras arbetet 
efter tre steg; reduktion av data, presentation av data samt slutsatser och verifieringar46. 
Reduktion av data eller kodning som det även kallas, syftar till att göra allt insamlat material 
hanterbart. I intervjumaterial och observationsanteckningar från magasin/tidningar och tv-
reportage bearbetas utifrån de som är mest betydelsefullt47. Nästa steg handlar om 
presentation av data eller tematisering. Det bearbetade materialet tematiseras och man söker 
kopplingar mellan teman och olika källor48. I det sista steget, slutsatser och verifieringar, 
samlar man ihop och analyserar alla koder och tematiseringar och försöker hitta kopplingar 
och mönster mellan dem. Därefter gör man en summering av de slutsatser man kommit fram 
till49. 

2.5	  Etik	  
Det finns fyra grundläggande principer som en forskare kan följa och som gäller för de 
personer som är direkt kopplade till forskarens uppsats. Dessa fyra principer är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska förklara uppsatsens syfte för de berörda personer 
som är aktuella för uppsatsen. Principen innebär också att intervjupersonen är informerad om 
att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt till att hoppa av när dem vill. 

                                                 
42 Mikael Hjerm och Simon Lindgren, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 
2010, s.17 
43 Hjerm och Lindgren, s.20 
44 Hjerm och Lindgren, s.21 
45 Hjerm och Lindgren, s.20 
46 Hjerm och Lindgren, s.87 
47 Hjerm och Lindgren, s.91-93 
48 Hjerm och Lindgren, s 94 
49 Hjerm och Lindgren, s 94-96 
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Intervjupersonerna ska även få veta vilka moment som finns med i uppsatsen50. Det 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna som medverkar i uppsatsen har rätt till att själva 
bestämma över sin egen medverkan. Om intervjupersonen är minderårig så vänder man sig 
oftast till föräldrarna eller vårdnadshavare, så att de får ge sitt godkännande innan forskaren 
kan intervjua personen. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personerna som 
medverkar i uppsatsen ska behandlas konfidentiellt. Det betyder till exempel att 
intervjupersonernas personuppgifter bör bevaras så att obehöriga inte kan hitta dem. Den 
fjärde och sista principen är nyttjandekravet. Det innebär att uppgifterna som forskaren 
samlar in om en intervjuperson endast får användas för uppsatsens ändamål51.  
 
I denna uppsats har tre intervjuer gjorts var av två är mailintervjuer och en personligintervju. 
Författarna har då använt sig av de etiska principerna som förklarats ovan. Författarna har 
förklarat för de berörda personerna vad uppsatsens syfte är och personerna som blev 
intervjuade fick veta att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 
intervjun. Författarna bad om och fick ett godkännande för att nämna deras namn i uppsatsen.  

2.6	  	  Metoddiskussion	  	  
Den kritik som har riktats mot den kvalitativa metoden handlar främst om att kvalitativ 
forskning är för subjektiv. Med det menas att forskaren kan styra undersökningens resultat 
genom att förändra frågeställningarna under arbetets gång. Undersökningens resultat kan i allt 
för stor utsträckning byggas på forskarens uppfattningar om vad som är betydelsefullt och 
viktigt för undersökningen. I den kvalitativa metoden är forskaren redskapet vid 
datainsamlingen. Detta gör att de data som väljs att samlas in är med stor sannolikhet vald 
efter forskarens intressen. Även forskarens intressen och egenskaper kan påverka 
intervjupersonerna, eftersom att forskaren kan ha förkunskaper och sympatier innan mötet.52  
 
Innehållsanalysen som metod har både för- och nackdelar. Fördelar med innehållsanalysen är 
till exempel att det är enkelt att redogöra för sitt urval och hur forskaren utformat sina teman. 
Det innebär att uppföljningsstudierna är lätt att göra. Innehållsanalys är ett flexibelt 
tillvägagångssätt som kan appliceras på många olika slags informationstyper53. Nackdelar 
med innehållsanalysen kan vara till exempel att veta om de dokument som forskaren valt att 
göra innehållsanalys på verkligen är det som dokumentet utger sig för att vara eller att 
dokumentet inte är förvrängt eller förfalskat. När forskaren väljer ut teman och ord så är det 
svårt att inte undkomma ett visst mått av forskarens egna tolkningar eftersom forskaren har 
någon slags förkunskap av ämnet54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Bryman, s.131 
51 Bryman, s.132 
52 Bryman, s 368-369 
53 Bryman, s.296 
54 Bryman, s.297 
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3. TEORETISKA REFERENSRAMAR 
___________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet redogör undersökningens teoretiska referensramar och tidigare forskning. Teorierna 
som tas upp handlar om marknadsföringsmetoder, marknadsföringskanaler, samt image och 
identitet. 
 
___________________________________________________________________________ 

3.1	  Marknadsföringsmetoder	  
Inom marknadsföringen av tursimupplevelser har fokus flyttat från själva produkten till hela 
upplevelsen.  Turisten blir en del av upplevelsen, då turisten konsumerar eller upplever under 
hela resan.  Det är viktigt att aktörerna skapar bästa möjliga förutsättningar och anpassar 
miljön för en bra upplevelse. Aktörerna i sig kan inte ge turisterna en upplevelse. Detta 
eftersom en upplevelse kan uppfattas olika beroende på vilken typ av person som upplever. 
Det finns flera olika metoder för att marknadsföra turismupplevelser som till exempel 
storytelling och viral marknadsföring. 55 

3.1.1	  Storytelling	  
Storytelling handlar om berättelser, fabler och myter som kan vara skriftliga eller muntliga. 
Olika typer av historier och berättelser har berättats av människor genom alla tider. Idag ses 
storytelling som ett annorlunda och starkt marknadsföringsverktyg och används mycket inom 
marknadsföringen56. Företag inom turismbranschen har använt sig av berättelser och historier 
under många år för att marknadsföra sitt företag. Genom användning av storytelling internt 
inom förtaget och framförallt genom att använda sig av storytelling i marknadsföringssyfte. 
Storytellning inom marknadsföringen kan inkludera historier om hur företaget skapats eller 
hur idén kom till, besökarnas/turisternas berättelser och även berättelsen om hur man har 
utvecklat ett koncept kring en berättelse57. 

3.1.2	  Viral	  marknadsföring	  
Viral marknadsföring är en marknadsföringsmetod som grundar sig på att en tjänst eller 
produkt är så annorlunda eller unik att den väcker ett så stort intresse att produkten eller 
tjänsten sprids vidare till andra konsumenter av de som redan har upptäckt produkten eller 
tjänsten58. Viral marknadsföring är en gammal marknadsföringsmetod som användes redan 
innan uppkomsten av tryckpress, internet och TV-reklam. Personer har alltid pratat med 
varandra om nya produkter eller tjänster som har kommit ut i marknaden59. För att ha en bra 
viral marknadsföring gäller det att ha en bra timing och sprida rätt innehåll till rätt person. 
Produkten eller tjänsten måste vara så intressant att rätt människor vill sprida budskapet 
vidare60. För att sprida sitt budskap till rätt person finns det många olika tillvägagångssätt att 
                                                 
55 Scandinavian Journal of Hospitality and 
Tourism, vol.7(1), 2007, s.60 
56 Stephen Denning, The leader's guide to storytelling: mastering the art and discipline of business narrative, 
Jossey-Bass, San Francisco, 2005. s. xi ff.  
57 Scandinavian Journal of Hospitality and 
Tourism,  Vol.8(3), 2008 s.195 
58 Lena Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier: givande dialoger, starkare varumärke, 
ökad försäljning :-), Kreafon, Göteborg, 2009, s.156 
59 

Journal of Consumer marketing, vol. 25( 3), 2008, s. 179 
60 Carlsson, s.40 
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använda, till exempel bilder, videoklipp, postmeddelanden, pressreleaser, nyhetsbrev och via 
sociala medier61.  
	  
3.2	  Direkta	  marknadsföringskanaler	  
Inom marknadsföringen finns det många olika typer av marknadsföringskanaler för att nå ut 
med information till olika målgrupper och göra reklam för sitt företag. Direkta 
marknadsföringskanaler som företagen själva kan påverka innehållet på är ofta traditionella 
marknadsföringskanaler som använder sig av den klassiska kommunikationsmodellen. Det 
innebär att det sker en envägskommunikation med en sändare som har ett budskap till en 
mottagare. Exempel på marknadsföringskanaler som ofta använder sig av den klassiska 
kommunikationsmodellen är tidningsreklam, radioreklam, direktreklam och TV-reklam62.  I 
takt med internets ökande antal användare och ny teknik så har människors sätt att 
kommunicera förändrats och det har tillkommit nya marknadsföringskanaler. De nya direkta 
marknadsföringskanalerna är internet och sociala medier. Företag kan skapa hemsidor och 
skapa sidor på olika sociala medier för att sprida information och reklambudskap63. 

3.2.1	  Sociala	  medier	  
Tillgängligheten och den ökande användningen av internet har skapat nya möjligheter för 
både turismaktörerna och resenärerna själva. Turismaktörerna har fått nya direkta 
marknadsföringskanaler att använda sig av och resenärerna har fått snabbare tillgång till 
information och reklambudskap. Internet har även förändrat hur turisterna kan boka sina resor 
och aktiviteter64. Sociala medier är ett komplement till de traditionella 
marknadsföringskanalerna. Det kan vara bra för företag att kombinera traditionella kanaler 
med de olika sociala medierna för att få till en bra marknadsföring. Det gäller för företag att 
hitta sina egna kombinationer och lösningar mellan de traditionella kanalerna och sociala 
medierna65. Sociala medier är en blandning av flera olika IT-verktyg som till exempel wikis, 
podcasts, meddelandeprogram, eller applikationer. Exempel på sociala medier som kan 
fungera som direkta marknadsföringskanaler är Facebook, Twitter och Youtube. Allt fler 
företag använder sig av sociala medier för att nå ut med information och reklambudskap till 
sina målgrupper66. Facebook är bland det största och mest använda sociala nätverket i 
världen. Där finns stora möjligheter för turismaktörer och turismorganisationer att 
marknadsföra sig själva gratis. På Facebook kan företagen eller organisationerna 

 
sidor kan företagen lägga upp reklambudskap, kampanjer och bilder67. Twitter är en 
microblogg där företag kan skriva små korta inlägg. Inläggen begränsas till 140 tecken. 
Företagen kan använda Twitter för att snabbt få ut en nyhet, reklam eller en kampanj. 
Youtube är en webbplats där företag kan publicera filmer till exempel om en produkt, ett 
resmål, en aktivitet eller en informationsfilm om själva företaget68.  
                                                 
61

Business Horizons, vol 52(4), 2009 s.360 
62 Carlsson, s. 26 
63 Carlsson, s. 35 
64 

Current Issues in Tourism, Vol.16(3),2013, s.211 
65 Carlsson, s.45 
66 Journal of Vacation Marketing, 
Vol.18(2), 2012, s.94 
67 -generated 

European journal of tourism research, Vol. 3(2), 2010, 
s.106-10 
68 Carlsson, s.12 
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3.3	  Indirekta	  marknadsföringskanaler	  
Indirekta marknadsföringskanaler är kanaler som företaget inte helt kan påverka. Det är till 
exempel artiklar/reportage i massmedia. Det är även innehåll om företaget på internet och 
sociala medier som inte har skrivits av företaget. Internet och sociala medier kan fungera som 
både direkta och indirekta marknadsföringskanaler eftersom internet och sociala medier är 
marknadsföringskanaler som använder sig av flervägskommunikation. Det innebär att det inte 
är lika tydligt vem som är avsändare och mottagare. Företagen kan inte styra lika mycket över 
vad som skrivs. Till exempel så kan användare av sociala medier skriva om företagen på 
användarens sida eller på företagets sida. Människor kan också skriva om ett visst företag på 
en blogg eller andra internetforum.69 

3.3.1	  Massmedia	  	  
Massmedier har i dagens samhälle stor påverkanseffekt och många företag använder reklam i 
TV, radio och tidningar som en viktig komponent i marknadsföringen. Massmedia kan även 
fungera som en länk mellan köpare och säljare. Dels genom att hjälpa säljare att komma i 
kontakt med köpare eller att köpare kommer i kontakt med säljare och dels genom 
informationsspridning. Massmedia kan även ha en annan viktig roll och det är som 
marknadsförare fast inte via reklam. Det sker via reportage och artiklar och andra typer av 
inslag i olika massmedier. Därför är det viktigt att företag kan förmedla ut identiteten som de 
vill förknippas med. Viktiga källor för företagen att nå ut till massmedierna är pressbesök, 
pressreleaser, och andra typer av skriftliga pressmaterial.70  
 
Massmedierna kan påverka oss människor direkt och indirekt genom nyheter och andra typer 
av budskap. Direktpåverkan betyder att människor påverkas direkt av det man ser eller läser. 
Med indirekt påverkan menas när människor blir påverkade av andra människor som har sett 
eller läst något i medierna71. Massmedia är en stor del av dagens samhälle och massmedia 

massmedier blir en del 
av den verklighet som människor tror på. Massmedierna förser samhället med bilder, filmer 
och ord. Det gör att människor i sin tur skapar sin verklighet genom sin egen tolkning och 
uppfattning av massmediernas bild och andra personers bilder och uppfattningar72. Forskning 
visar att media har ganska stort inflytande på människors val av turistdestination och/eller 
attraktion. Det sker främst via massmedias förmåga att nå ut till väldigt många potentiella 
turister/besökare73.  
 
Massmedia kan påverka en destinations image för turisterna. Som i exemplet Tibet där 
massmedia har haft stor påverkan när det kommer till skapande av image för turister/besökare 
genom artiklar och reportage om Tibet. Turisterna hade fått en image av Tibet innan besöket 
och fick en annan image av Tibet under och efter besöket. Det är också andra faktorer som 
påverkar en destinations image74. Olika massmediers bevakning av turismen har varit ett 
oroande moment bland turismaktörer och destinationer. De olika massmedierna har anklagats 
för att fokusera på de negativa aspekterna av en attraktion eller destination. Som till exempel 

                                                 
69 Carlsson, s.35-36  
70 Björn Axelsson och Herrik Agndal, Professionell marknadsföring, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2012, s.34-35 
71 Journal of Communication, 61, 2011. s 896-915 
72 Anthony Giddens, sociologi, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 411 
73  A Monetary Public 

Tourism Management, Vol.31(6), 2010, s.724 
74 Annals of Tourism Research, Vol.32(4), 2005 
s.1051 
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miljöhot, terrorism och andra sociala störningar i ett samhälle. Massmedierna kritiseras också 
för att bevakningen som sker och det som publiceras är en förstorad bild av de stereotyper 
som redan finns på den destinationen75. Massmedia kan vara mer intresserade av att skriva 
negativa nyheter i stället för positiva nyheter76.  
 
De negativa nyheterna som skrivs av massmedia kan skada turismen på grund av massmedias 
trovärdighet och människors okunskap77. Till exempel så har turismnäringen på Jamaica 
påverkats av allt som har skrivits i massmedia om Jamaicas problem med brott och 
kriminalitet. I en studie har det kommit fram till att brotten och kriminaliteten är ett problem, 
men att massmedia bygger på problemet78. Ansvariga på destinationer och attraktioner 
försöker påverka turisternas image och vad som skrivs i massmedia genom bland annat 
sponsring, produktion av eget pressmaterial och förtrogenhets resor. Detta just på grund av 
massmedias påverkanseffekt genom trovärdighet och att massmedias förmåga att nå ut till 
många tänkbara turister/besökare. Det som massmedia skriver kan också vara positivt för en 
destination eller attraktion, till exempel att skriva om stora evenemang och andra positiva 
händelser på en destination79. Publiciteten av nyheter om stora evenemang och händelser kan 
vara bra för att minska de negativa effekterna och öka en positiv image av en destination. 
Detta genom att om en destination arrangerar ett stort evenemang så lockas fler personer att 
kanske besöka destination. Till exempel om det är ett stort sport-evenemang så lockas många 
sportintreserade peroner att åka till den destinationen80. 

3.3.2	  Sociala	  medier	  
Sociala medier kan utgöra indirekta marknadsföringskanaler då det är sidor på internet där 
innehållet styrs av sidans användare där, konsumenterna själva lägger upp texter och bilder81. 
Det skiljer sig mot traditionella massmedier där innehållet ofta har producerats av en 
journalist eller skribent. På de olika sociala medierna så är det alltså inte bara företaget själva 
som kan sprida information82. Sociala medier kan också beskrivas som intelligenta 
webbtjänster där användarna intrigeras inom de olika tjänsterna på sidorna83. Exempel på 
sociala medier som kan utgöra indirekta marknadsföringskanaler är bloggar, Facebook, 
Twitter och Youtube. En blogg fungerar som en loggbok, en webbplats där någon/några 
personer publicerar inlägg regelbundet. Vem som helst kan starta upp en blogg och skriva 
inlägg84. På Facebook kan användare komma med kommentarer, ha synpunkter eller ställa 

 även skriva inlägg på 
sin sida eller lägga upp bilder som kan fungera som indirekt reklam för ett företag 85. På 
Twitter kan alla användare lägga upp små inlägg och på Youtube kan användarna lägga upp 
filmklipp som kan fungera som indirekt reklam för ett företag.86 
                                                 
75 Castelfort och Mäder, s.724 
76 

American Journal of Agricultural Economics, Vol. 86(5), 2004, s.1237 
77 Castelfort och Mäder, s.726 
78 

International Journal of Contemporary Hospitality Management,  Vol.18(3), 2006, s.258 
79 Castelfort och Mäder, s.726 
80 The Cornell Hotel and 
Restaurant Administration Quarterly, vol.31(4), 1991, s. 25-26. 
81 Hvass och Munar, s.94 
82 Carlsson, s. 10 
83 Joel Comm, Twitter power 2.0: How to dominate your market one tweet at a time, John Wiley & Sons Inc, 
Hoboken, N.J., 2010, s.2-3 
84 Carlsson, s.12  
85 -110 
86 Carlsson, s.12 
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3.4	  Image	  och	  identitet	  
Image och identitet anses vara nära besläktade med varandra. Man kan även säga att man vill 
skapa en slags homologi mellan företagets beräknade image och dess planerade identitet87. 
Image är ett resultat av personers åsikter om företagets identitet. Med det menas den bild som 
personer fått av ett företag vid konsumerande hos företaget. Personers bild av företaget 
kommer från tro, idéer och intryck som personen ifråga har fått från tidigare information om 
företaget88. Detta kan vara både planerad kommunikation som till exempel reklam, men även 
oplanerad kommunikation som företaget inte kan styra över som reportage och word of 
mouth89. Word of mouth är när man sprider imagen vidare om en destination/attraktion till 
exempel till vänner, familj eller släktingar med hjälp av endast ord och samtal90. För att 
företaget ska få en positiv image så är det viktigt att deras identitet är positiv. Identitet är hur 
företaget väljer att identifiera sig till sina tänkta målgrupper. Det kan även beskriva som 
företagets strategiskt planerade uttryck om företagets personlighet. Detta kan man förmedla 
ut med hjälp av symbolism, kommunikation och beteende91. Symbolism innebär att företaget 
försöker förmedla vilken karaktär man har och hur företagets profil är ut till konsumenterna. 
Man kan visa karaktären och företagets profil genom arkitektur, arbetskläder, inredning, 
logotyp, slogan och många andra saker92. Kommunikation handlar om att förmedla företagets 
utmärkande egenskaper av företagets identitet. Marknadsföring är en viktig del i 
kommunikationen, eftersom att företaget kommunicerar med konsumenterna via tjänster, 
produkter, reklam, sponsring och direktförsäljning93. Det tredje och sista sättet att förmedla 
företagets identitet är beteende. Beteende är företagets sätt att vara. På senare tid har det varit 
fokus kring på att använda miljömärkta varor eller arbeta för välgörenhet94. 
 

3.5	  Sammanställning	  Teorin	  
 
Inom marknadsföringen finns det flera olika metoder som kan användas för att marknadsföra 
en destination eller en attraktion. Inom de olika metoderna finns det sedan olika 
marknadsföringskanaler som används för att nå ut med reklamen/informationen till rätt 
målgrupp. Det är viktigt för destinationen /företagen att välja ut den metod och de kanaler 
som passar bäst för att göra marknadsföringen effektiv och mest passande för rätt målgrupp.   
Några av de metoder som kan användas är storytelling och viral marknadsföring. Där 
stortytelling handlar om att marknadsföra genom främst historier eller berättelser och inom 
viral marknadsföring handlar det främst om att ha en unik och annorlunda produkt som 
väcker intresse hos rätt personer. Dessa personer sprider sedan budskapet vidare till andra 
personer som i sin tur sprider det vidare.   
 
 
 
 
 
                                                 
87 Elif  Karaosmanoglu och T. C 
Journal of Brand Management, 2006, vol. 14(1), s. 198-199 
88Karaosmanoglu och Melewar, s. 198. 
89Karaosmanoglu och Melewar, s. 199-200 
90 Carlsson, s.38-39 
91 Karaosmanoglu och Melewar, s.198 
92 Karaosmanoglu och Melewar, s. 200 
93 Karaosmanoglu och Melewar, s. 200-201 
94 Karaosmanoglu och Melewar, s.201 
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De vanligaste marknadsföringskanalerna som används är tidningsreklam, radioreklam, 
direktreklam, TV-reklam, internet och sociala medier. Inom dessa kanaler kan företaget själv 
styra över innehållet. Det finns sedan marknadsföringskanaler där företaget inte lika mycket 
kan styra innehållet och det är artiklar och reportage i massmedia och på olika sociala 
nätverk. Det är därför viktigt att företaget kan förmedla ut sin identitet på ett bra sätt. Mycket 
av det som skrivs om en destination/attraktion i massmedia kan påverka valet av destination 
för besökarna/turisterna. Skrivs det mycket negativt om en destination i massamedia så 
kommer det troligtvis minska antalet besökare.  
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4. EMPIRI 
___________________________________________________________________________ 
 
I det här avsnittet redogör författarna för hur Treehotel marknadsför sig, vilka 
marknadsföringsmetoder och marknadsföringskanaler de använder och vad de olika 
medierna förmedlar för image av Treehotel. 
 
___________________________________________________________________________ 

4.1	  Marknadsföringsmetoder	  	  
Treehotels marknadsföring sker dels genom att berättelsen om hur hotellet kom till och 
grundades används i marknadsföringsmaterialet. vad som ligger bakom hotellet, vad som har 
hänt genom historien och vad som kommer att ske95. Detta försöker Treehotel göra till 
journalister och TV-bolag som kommer till Treehotel för att göra ett reportage96. Det finns 
även på Treehotels hemsida en sida om själva konceptet och vad som ligger bakom 
konceptet. På hemsidan finns även än video där historien bakom hotellet inleder själva videon 
som är en informationsvideo om Treehotel. Marknadsföringen sker även genom att företaget 
skickar ut pressreleaser, använda sig av sociala medierna Facebook, Twitter och Youtube, ha 
ett stort pressarkiv på företagets hemsida, skapat en broschyr och lägga upp bilder på 
Facebook, hemsidan och i broschyren97. 

4.2	  Marknader	  
Treehotel vänder sig till både den nationella och internationella marknaden. Den viktigaste 
marknaden är den internationella marknaden, då 70 % av gästerna är internationella.98  

4.2.1	  Svenska	  marknaden	  	  
Den svenska marknaden utgör 30 % av hotellets gäster. De kommer från hela Sverige, 
alltifrån i närområdet till södra Sverige. Den svenska marknaden får kännedom om hotellet 
genom dagstidningar, resemagasin, via företagets webbsida och sociala medier.99 

4.2.2	  Internationella	  marknaden	  
De största internationella marknaderna är de skandinaviska länderna och västeuropa som 
Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Utanför Europa är Asien den största marknaden och 
den växer väldigt mycket. Treehotel har haft gäster från nästan hela världen. De riktar inte sin 
marknadsföring direkt mot några specifika länder utan arbetar mot många olika länder och 
försöker tacka ja till alla förfrågningar från internationell massmedia. Den internationella 
marknaden får kännedom om hotellet via framförallt alla artiklar och reportage som handlar 
om Treehotel i internationell massmedia.100 

                                                 
95 Lindvall, 4 april 2013 
96 Sofia Lindvall, pressansvarig, mailintervju, 11 april 2013 
97 Lindvall, 4 april 2013 
98 Lindvall, 4 april 2013 
99 Lindvall, 4 april 2013 
100 Lindvall, 4 april 2013 
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4.3	  Målgrupper	  	  
Treehotels målgrupper är främst privata resenärer, men även affärsresenärer är viktiga. 
Hotellet har många olika typer av besökare, de primära målgrupperna är fritidsresenärer och 
de sekundära är affärsresenärer och dagsbesökare.101  

4.3.1	  	  Privata	  målgrupper	  
Treehotel riktar sig främst mot privata målgrupper och då framförallt internationella 
besökare. Några av hotellets viktigaste målgrupper är DINK(double income no kids), både 
äldre och yngre par. Hotellet besöks också av många familjer både nationella och 
internationella. Det som lockar dessa målgrupper att bo på hotellet är framför allt naturen, 
lugnet och stillheten. En del tycker att det är en extraordinär upplevelse att bo uppe bland 
träden i en liten koja. Andra som besöker hotellet är design- och arkitektintresserade eftersom 
varje trädkoja är designad av några av de mest kända skandinaviska arkitekterna. Trädkojorna 
anses som konstföremål av vissa besökare. Hotellet har även besökare från närområdet, 
Norrbotten och Västerbotten. Hotellets målgrupp är även dagsbesökare, eftersom man 
erbjuder guidade visningar. Det kostar 120 kr och hotellet har cirka 3 000-4 000 
dagsbesökare per år.102 

4.3.2	  	  Övriga	  målgrupper	  
Treehotels övriga målgrupper som är viktiga för hotellet är affärsresenärer som har 
konferenser, kick-offer eller andra typer av aktiviteter på hotellet och journalister, tv-reportrar 
och reseagenter. Journalisterna och reportrarna är viktiga eftersom nästan hela 
marknadsföringen utgörs av artiklar och reportage i massmedia och sociala medier. 
Reseagenterna gör reklam för hotellet i andra länder och hjälper turister att boka sin vistelse 
på hotellet.103 

4.4	  Direkta	  marknadsföringskanaler	  
De direkta marknadsföringskanaler som Treehotel väljer att marknadsföra sig på är 
framförallt hemsidan och sociala medier som Facebook och Twitter. De skickar också ut 
broschyrer om konferensanläggningen till större företag, de har även en broschyr om hotellet 
men den används mest som en souvenir för de övernattande gästerna. Därutöver besöker 
man, några mässor per år, till exempel den stora turismmässan i Berlin.104 
 
Den identitet som Treehotel vill förmedla är att hotellet ska förknippas med naturupplevelse, 
hotellets miljöarbete, design och/eller arkitektur, familjär miljö, samt att företagets 
boendeupplevelse anses som unikt.105 

4.4.1	  Hemsidan	  
Hemsidan är den viktigaste direkta marknadsföringskanalen för Treehotel. På hemsidan finns 
information om konceptet och inspirationen till hur hotellet skapades. Man vill via sin 
hemsida förmedla att det är en unik boendeupplevelse, att hotellet är miljövänligt och 

                                                 
101 Lindvall, 4 april 2013 
102 Lindvall, 4 april 2013 
103 Lindvall, 4 april 2013 
104 Lindvall, 11 april 2013 
105 Lindvall, 4 april 2013 
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förknippas med design och/eller arkitektur, samt att de är en naturupplevelse och att kunden 
ska uppleva en familjär miljö. Det finns även en hel sida om Treehotels miljöarbete.106  
 
Hemsidan innehåller också djupgående information om samtliga rum och beskriver de 
kringaktiviteter som finns. Dessa aktiviteter är indelade i sommar/höst och vinter/vår. På 
hemsidan finns det även information om matupplevelser, där beskrivs råvarorna och de olika 
menyer som gästerna kan välja mellan. Hemsidan innehåller olika paketerbjudanden till 
rabatterat pris och man kan även göra bokningar och reservationer. På hemsidan finns det en 
flik som heter konferenser. Där kan företag läsa om de olika konferenspaketen som finns och 
få information om de olika konferenslokalerna. På hemsidans förstasida så finns det ett 
bildspel på de olika trädkojorna, samt olika bilder på naturen i Harads.107 

4.4.2	  Broschyren	  
I broschyren får man en generell information om själva hotellet, till exempel att det ligger 
strax utanför Boden. Företaget förmedlar även i sin broschyr att företaget har en unik 
boendeupplevelse och att man förknippas med design och/eller arkitektur. Man informerar 
även om att hotellet är byggt så att trädkojan inte ska ge någon skada på naturen och att man 
har använt sig av miljömärkta varor till bygget.108  
 
Broschyren beskriver vidare hur man tar sig till hotellet och vad Treehotel erbjuder för 
produkter till sina gäster. Det finns olika paketerbjudanden som kunden kan få välja på och 
man kan även komponera ett eget paket. De resterande sidorna i broschyren beskriver de 
olika trädkojorna, vem som har designat trädkojan, vad den är gjord av och lite generell 
information om vad som finns i trädkojorna, så att kunderna får en bild av hur det är att bo på 
Treehotel109. Broschyren används mest som en souvenir och ges till dem som övernattar på 
hotellet110.   

4.4.3	  Sociala	  medier	  
Treehotel använder sig av Facebook och Twitter. På Treehotels facebooksida kan man hitta 
kort information om hotellet och om dess vision. Treehotel förmedlar via facebooksidan att 
hotellet vill förknippas med design och/eller arkitektur, samt att Treehotel är en unik 
boendeupplevelse. Sidan har precis passerat 21 000 likes. Det är personer från hela världen 
som gillar facebooksidan. Statusuppdateringar med diverse erbjudanden och nya artiklar om 
hotellet läggs ut på facebooksidan några gånger per månad. Treehotel lägger även upp ett 
flertal bilder i månaden på trädkojorna för att kunderna ska lockas till att besöka Treehotel. 
Sidan är även i
Treehotel.111 
 
På Treehotels twitterkonto kan man läsa nyheter om hotellet och personer med ett 
twitterkonto kan ha en konversation med hotellet. Man kan även se om personer har skrivit 

                                                 
106 Treehotel.se hämtad 2013-05-03 från www.treehotel.se 
107Treehotel.se hämtad 2013-05-03 från www.treehotel.se 
108 -05-03 från 
http://treehotel.se/_files/_filhanterare/PDF/691_treehotel_broschyr_web.pdf 
109 -05-03 från 
http://treehotel.se/_files/_filhanterare/PDF/691_treehotel_broschyr_web.pdf 
110 Lindvall, 4 april 2013 
111 Treehotels facebooksida, hämtad 2013-05-03 från www.facebook.com 
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om Treehotel. Uppdateringar på Treehotels twitterkonto har inte gjorts sedan den 15 
november 2012.112 

4.5	  Indirekta	  Marknadsföringskanaler	  
De indirekta marknadsföringskanaler som Treehotel drar nytta av är kostnadsfri reklam som 
hotellet får från alla reportage och artiklar som skrivs och visas i massmedia både via 
internet, TV och tryckta magasin och tidningar. Det som gör Treehotel så välbesökt av 
massmedier är dels de arkitektritade träkojorna av välkända arkitekter. Det är även själva 
upplevelsen att bo och sova i trädkojor hängande 4-6 meter ovanför marken och sedan är det 
platsen och konceptet i sig som gör hotellet annorlunda och attraktivt.113   

4.5.1	  Massmedia	  
Boendeupplevelsen har skapat stor uppmärksamhet och väckt stort intresse bland svenska och 
internationella massmedier. Uppskattningsvis har det skrivits cirka 300-400 artiklar om 
Treehotel och cirka 25 olika TV-bolag har varit och gjort reportage. Värdet på allt som har 
publicerats om hotellet uppskattas till flera hundra miljoner kronor. Det har publicerats 
reportage och artiklar i alla världsdelar förutom Afrika. Mest publicitet har det varit i 
Storbritannien och de asiatiska länderna Japan, Kina och Sydkorea, men det finns reportage 
och artiklar om Treehotel i alla europiska länder. Efter att ha undersökt ett flertal artiklar i 
magasin och tidningar så märker man att det vanligtvis är positiva texter som beskriver 
Treehotel som turismdestination.114 
 

4.5.2	  Sociala	  medier	  
Indirekt marknadsföring av hotellet sker via olika typer av sociala medier. På Facebook så 
lägger användare upp bilder och statusuppdateringar och på Youtube videoklipp. Det finns 
cirka 45 videoklipp om Treehotel. På olika resefora skriver skribenter omdömen om hotellet. 
Treehotel omnämns på ett flertal bloggar både av skribenter som har varit där eller bara läst 
om hotellet.115 
 	  

                                                 
112 Treehotels twitterkonto, hämtad 2013-05-03 från www.twitter.com/treehotel 
113 Lindvall, 11 april 2013 
114 Lindvall, 11 april 2013 
115 Lindvall, 9 april 2013 
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4.6	  Innehållsanalys	  

4.6.1	  Svensk	  dagspress116	  
Av de svenska tidningarna som författarna har analyserat, så har 80 % ett eget reportage om 
Treehotel och 20 % skriver om Treehotel i ett sammanhang med andra hotell. 
 

Diagram 1: Innehållsanalys av artiklar i svensk dagspress 

 
	  
Stapeldiagrammet ovan visar att 87 % av artiklarna skriver någonting om naturupplevelsen, 
53 % om hotellets miljöarbete och 87 % skriver om design och/eller arkitektur. Ordet 
unik/unikt nämns i 33 % av den svenska dagspressen, 53 % nämner i sin artikel om att 
hotellets i   

                                                 
116 För urval av svensk dagspress se s.7 och s.32 
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4.6.2	  Svenska	  magasin117	  
Av magasinen som författarna har analyserat, är 47 % egna reportage om Treehotel och 
resterande 53 % från artiklar som handlar om olika hotell. 
 

Diagram 2: Innehållsanalys av artiklar i svenska magasin 

 
 
53 % innehåller information om naturupplevelsen och 41 % om hotellets miljöarbete. 
Diagrammet visar också att 71 % av artiklarna skriver om design och/eller arkitektur. Ordet 
unik/unikt nämns i 24 % av de analyserade svenska magasinen. Stapeldiagram visar även att 
41 % av magasinen skriver att inspirationen bakom hotellet ä  

	  
 	  

                                                 
117 För urval av Svenska magasin se s.7 och s.33 
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4.6.3	  Internationell	  dagspress118	  
I de internationella tidningarna hade 67 % ett eget reportage om hotellet. 33 % hade med 
hotellet i en artikel om olika hotell i världen. 

 
Diagram 3: Innehållsanalys av artik lar i internationell dagspress 

 
 
Stapeldiagrammet visar att 93 % av den internationella dagspressen skriver något om 
naturupplevelsen, 73 % skriver om hotellets miljöarbete, samt att 80 % nämner något om 
design och/eller arkitektur i sin artikel. Ordet unik/unikt nämns i 40 % och 40 % skriver om 

 som inspiration till hotellet. 
 
 	  

                                                 
118 För urval av internationell dagspress se s.7 och s.34 
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4.6.4	  Internationella	  magasin119	  
76 % av magasinen hade ett reportage om Treehotel. 24 % hade istället information om 
hotellet i en artikel, där flera hotell i världen var med. 
 

Diagram 4: Innehållsanalys av artiklar i internationella magasin 

 
 
Diagrammet ovan visar att 100 % skrivit om naturupplevelsen, 47 % om hotellets miljöarbete 
och 94 % av artiklarna skriver om design och/eller arkitektur. Diagrammet visar även att 53 
% av artiklarna nämner ordet unik/unikt och 12 % skriver om att hotellets inspiration är 
hämtad fr  
 
 

	  

	  

	  
 	  

                                                 
119 För urval av internationella magasin se s.7 och s.34-35 
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4.6.5	  TV-‐reportage120	  
Innehållsanalysen har gjorts på 7 olika TV-reportage. Alla reportagen är gjorda på plats vid 
Treehotel och alla TV-reportagen har minst en intervju med en av ägarna Kent Lindvall eller 
Britta Lindvall.  

Diagram 5: Innehållsanalys av T V-reportage 

 
 
71 % av reportagen berättar och visar upp bilder på naturupplevelsen och 57 % om 
miljöarbetet kring trädkojorna. Alla reportagen berättar mer djupgående kring design 
och/eller arkitektur. Ordet unik/unikt nämns i 53 % av TV-reportagen. Endast 43 % som tar 
upp historien om hur Treehotel skapades.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 	  

                                                 
120 För urval av TV-bolag, se s.7 och s. 36-37 
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4.6.6	  Bloggar121	  
Innehållsanalysen har gjorts på tio olika bloggar, där personen som äger bloggen har besökt 
hotellet, antingen som dagsbesökare eller övernattare. 
 

Diagram 6: Innehållsanalys av blogginlägg 

 
 
50 % skriver om naturupplevelsen, 10 % om miljöarbetet och 70 % av bloggarna beskriver 
om design och/eller arkitektur. Ordet unik/unikt nämns i 30 % av bloggarna och det är endast 
10 % av bloggarna som  
 	  

                                                 
121 För urval av bloggar se s.7 och s. 35-36 
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4.6.7	  Reseforuminlägg122	  
Innehållsanalysen har gjorts på 21 reseforuminlägg från forumet Tripadvisor, där personerna 
som har skrivit inläggen har besökt Treehotel. 
 

Diagram 7: Innehållsanalys av reseforuminlägg 

 
 
76 % av reseforuminläggen skriver om naturupplevelsen och 14 % om miljöarbetet. 19 % av 
inläggen nämner design och/eller arkitektur. Ordet unik/unikt nämns i 14 % av inläggen. 
Diagrammet visar även att 67 % av inläggen kommenterar stämningen på hotellet. 
 
 

4.6.8	  Sammanställning	  av	  innehållsanalys	  
Utifrån innehållsanalysen av massmedia kan man se att 82 % skriver om naturupplevelsen 
och 54 % om hotellets miljöarbete. 85 % nämner att hotellet förknippas med design och/eller 
arkitektur. 39 % använder ordet unik/unikt, men det kan tilläggas att massmedia använder 
andra ord istället för unik/unikt. Dessa ord är till exempel annorlunda, ovanligt och 
fantasifullt. I massmedia är det 37 % som  
 
Utifrån innehållsanalysen av de sociala medierna så är det 68 % av inläggen som skriver om 
naturupplevelsen, 13 % skriver om hotellets miljöarbete. 35 % nämner att hotellet förknippas 
med design och/eller arkitektur, samt 19 % skriver ordet unik/unikt. 
 
Av samtliga 102 artiklar, reportage och inlägg visar att 77 % skriver/talar om 
naturupplevelsen och 40 % om hotellets miljöarbete. 70 % nämner att hotellet förknippas 
med design/arkitektur och 33 % använder ordet unik/unikt. 
 
Inspir
och blogginlägg.  
                                                 
122 Tripadvisor, Treehotel, hämtad 2013-05-17 från http://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g735236-
d1872348-Reviews-or10-Treehotel-Boden_Norrbotten_County_Lapland.html#REVIEWS 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
___________________________________________________________________________ 
 
I det här avsnittet kopplar författarna samman det teoretiska och empiriska materialet, samt 
diskuterar resultaten från innehållsanalyserna. 
___________________________________________________________________________ 

5.1	  Marknadsföringsmetoder	  
Enligt Mossberg är det viktigt att marknadsföra hela upplevelsen, inte bara en produkt. Vid 
marknadsföring av turismupplevelser finns det enligt Mossberg, Carlsson med flera olika 
marknadsföringsmetoder, som till exempel storytelling och viral marknadsföring. Mossberg 
och Denning beskriver storytelling som en metod där man använder sig av historier eller 
berättelser. Treehotel använder sig av historien bakom hotellet för att marknadsföra hotellet 
på hemsidan och i de guidade visningarna. De berättar även historien för all press som 
besöker hotellet. I massmedia är det svårt för Treehotel att styra om historien kommer med i 
artikeln eller reportaget. Av de tidningar, magasin, TV-reportage och blogginlägg som har 
analyserats i denna studie så har historien bakom hotellet nämnts i 33 %. 
 
Carlsson med flera beskriver att viral marknadsföring handlar om att företaget vill sprida sin 
identitet och sitt reklambudskap till rätt personer som sedan kan förmedla budskapet vidare 
till andra personer. Den del av Treehotels marknadsföring som kan kopplas samman med 
viral marknadsföring är den marknadsföring som sker genom att Treehotel skickar ut 
pressreleaser, använder sig av de sociala medierna Facebook, Twitter och Youtube. Den 
virala marknadsföringen inkluderar även ett stort pressarkiv på företagets hemsida, 
broschyren som finns tillgänglig både på hemsidan och i tryckt format, samt bilder på 
Facebook, hemsidan och i broschyren. 

5.2	  Direkta	  marknadsföringskanaler	  
De direkta marknadsföringskanaler som Treehotel använder är hemsidan, broschyrer och 
sociala medier. På hemsidan som är den kanal som hotellet använder sig mest av nämner man 
att det är en unik boendeupplevelse och en naturupplevelse. Man beskriver även att hotellet 
förknippas med design och/eller arkitektur samt om miljöarbetet och om hotellets familjära 
miljö. Broschyren förmedlar att det är en unik boendeupplevelse, samt att man förknippas 
med design och arkitektur. Den tar även upp om miljöarbetet. Broschyren nämner ingenting 
om naturupplevelsen eller om hotellets familjära miljö. 
 
Treehotel använder sig av Facebook och Twitter. Den identitet som förmedlas är att hotellet 
förknippas med design och arkitektur, samt att de är en unik boendeupplevelse. Treehotel är 
inte jätte aktiv på de  olika sociala medierna. Det skrivs några inlägg per månad på Facebook 
till exempel.   
 
Treehotel vänder sig till både den nationella och internationella marknaden genom sina 
direkta marknadsföringskanaler. Hotellet använder sig av samma typ av kanaler för den 
nationella och internationella marknaden. De primära målgrupperna som hotellet riktar sig till 
är fritidsresenärer, DINKS och familjer. De sekundära målgrupperna är affärsresenärer och 
dagsbesökare. 
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Karaosmanoglu och Melewer beskriver vad identitet innebär i sin artikel. Identitet är de 
uttryck om företagets personlighet som företaget själva vill förmedla vidare utåt. Enligt 
Karaosmanoglu och Melewer så kan företaget förmedla ut företagets identitet med hjälp av 
symbolism, kommunikation och beteende. 
 
Symbolism: Treehotel vill ha ett starkt varumärke som förknippas med arkitektur och design. 
Trädkojorna är en stark och viktig symbol för företaget och de trycker även på att trädkojorna 
är en unik boendeupplevelse. Treehotel har också en butik där de säljer egna profilerade 
produkter som stärker varumärket. 
 
Kommunikation: Treehotel använder sig av företagets hemsida, broschyrer och sociala 
medier för att förmedla sin identitet till kunderna.  
 
Beteende: Treehotel vill profilera sig som ett miljövänligt företag. Man använder 
miljövänliga byggmaterial, försöker att göra så små avtryck i naturen som möjligt vid 
byggandet av trädkojorna och miljövänliga inredningslösningar för till exempel toalett och 
vattenhantering. Företaget har tagit fram en egen broschyr som presenterar Treehotels 
miljöarbete. Hotellet vill skapa en familjär miljö och stämning. De vill få gästerna att känna 
sig som hemma när de besöker Treehotel. 

5.3	  Indirekta	  marknadsföringskanaler	  
De indirekta marknadsföringskanaler som Treehotel drar nytta av är framförallt massmedia 
och sociala medier. Tidningar och magasin runt hela världen har skrivit hundratals artiklar 
om Treehotel. Enligt Axelsson och Agndal så är det viktigt att företaget kan förmedla en bra 
identitet till massmedia. Treehotel förefaller ha en framgångsrik strategi för det. Man försöker 
att tacka ja till alla pressförfrågningar och har en tydlig strategi om vad som ska berättas och 
visas i massmedia vid besöken. Man lägger också ut lättillgängligt material på hemsidan. 
Massmedia kan enligt Castelfort och Mäder påverka turisterna genom att skriva både positiva 
och negativa artiklar om en attraktion eller destination. I Treehotels fall så har alla artiklar 
som analyserats skrivit positiva nyheter om hotellet. Således har detta lett till att läsare av 
dessa artiklar fått en positiv image av Treehotel. Som i sin tur kan ha lett till fler gäster för 
hotellet.    
 
Enligt Hays med flera och Comm kan sociala medier fungera som en indirekt 
marknadsföringskanal eftersom människor skriver om hotellet och lägger upp bilder utanför 
hotellets kontroll. På Facebook skriver användarna egna kommentarer och frågor på 
Treehotels facebooksida, men de kan även skriva om Treehotel på deras facebooksida. På 
reseforum och bloggar skriver skribenter om sin upplevelse på hotellet och lägger upp bilder 
från vistelsen. Det är som sagt svårt för hotellet att styra innehållet av texterna som skrivs på 
de olika sociala mediern. Det är därför viktigt att personalen på hotellet gör så att gästerna får 
en positiv upplevelse när de besöker hotellet. Det leder till att gästerna som sedan skriver om 
sin vistelse på hotellet på olika sociala medier gör det utifrån en positiv synvinkel. Detta blir 
då bra reklam för Treehotel.   
 
Image är enligt Karaosmanoglu och Melewer den bild som personer har eller kan få av ett 
företag innan eller efter konsumering. Innehållsanalysen av artiklarna visar att Treehotels 
image är framförallt att hotellet förknippas med design och/eller arkitektur(82 %), att hotellet 
ger en naturupplevelse(83 %) och att drygt hälften av artiklarna skriver att företaget arbetar 
miljövänligt. Treehotel vill via sin identitet förmedla ut att hotellet är en unik 
boendeupplevelse, men få artiklar i massmedia använder sig av ordet unik/unikt(38 %). 
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Innehållsanalysen av TV-reportagen visar att Treehotels image är att hotellet förknippas med 
design och/eller arkitektur(100 %) samt att det är en naturupplevelse(71 %). Hotellets 
miljöarbete är också en del av hotellets image i TV-reportagen. Inte heller i TV-reportagen 
nämns ordet unik/unikt i någon nämnvärd omfattning. Blogginläggen ger en image av att 
hotellet förknippas mest med design och/eller arkitektur(70 %), hälften nämner 
naturupplevelsen. Miljöarbetet nämns endast i 10 % av blogginläggen. Inte heller här är ordet 
unik/unikt vanligt förekommande. Imagen som förmedlas via reseforuminläggen är framför 
allt om naturupplevelsen(76 %). Att det är en familjär miljö på hotellet nämns det mycket om 
i reseforuminläggen(67 %). Däremot nämns design och/eller arkitektur och om hotellets 
miljöarbete bara i ett fåtal inlägg på reseforumet. Som i de övriga indirekta 
marknadsföringskanalerna så används ordet unik/unikt sparsamt bland reseforuminläggen. 
Det kan dock tilläggas att i många av artiklarna, Tv-reportagen, blogginläggen och 
reseforuminläggen så används andra ord istället för ordet unik/unikt som till exempel 
annorlunda, ovanligt och fantasifullt.  
 
Jämför man Treehotels image som förmedlas i svenska massmedier och internationella 
massmedier utifrån innehållsanalysen kan man utläsa att naturupplevelsen förekommer mer 
frekvent i internationella massmedier. Om hotellets miljöarbete nämns mest i internationell 
dagspress, sedan är det ingen större skillnad mellan svenska massmedier och internationella 
magasin. Att hotellet vill förknippas med design och/eller arkitektur är ungefär lika 
förekommande i svenska och internationella massmedier. Ordet unik/unikt används mer i 
internationell massmedia, men är totalt sett inte vanligt förekommande i artiklarna och 
reportagen. Att Treehotels identitet beskrivs utförligare och djupare i internationella medier, 
kan delvis förklara varför 70 % av hotellets gäster är internationella gäster. 
 
Utifrån innehållsanalyserna kan man finna likheter och skillnader hur Treehotels image 
beskrivs i massmedier och sociala medier. I massmedier är det naturupplevelsen(82 %) och 
att hotellet förknippas med design och/eller arkitektur(85 %) som framhålls mest. I de sociala 
medierna är det bara naturupplevelsen(68 %) som nämns mer frekvent. Design och/eller 
arkitektur nämns bara i 35 % av inläggen. Ordet unik/unikt nämns ungefär lika frekvent i 
både massmedier(39 %) och sociala medier(33 %).  Att massmedia beskriver fler delar av 
Treehotels identitet och mer frekvent kan bero på att massmedia vill förmedla en mer allmän 
och informativ image av Treehotel. Att det finns likheter och skillnader kan även bero på att 
massmedia hämtar information från intervjuer och pressmaterial medan personer som skriver 
på sociala medierna bygger sin image utifrån besöket på hotellet.  
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6. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Treehotel använder sig huvudsakligen av storytelling och viral marknadsföring. De använder 
och nyttjar både direkta och indirekta marknadsföringskanaler. De direkta är hemsidan, 
broschyrer och sociala medier som riktas till den nationella och internationella marknaden. 
De indirekta marknadsföringskanalerna är artiklar, reportage och inlägg från massmedier och 
sociala medier. 
 
Utifrån denna undersökning kan författarna konstatera att Treehotels image i massmedia och i 
sociala medier stämmer till stor del med Treehotels egna identitet. I 91 % av artiklarna, TV-
reportagen och inläggen finns det alltid minst en del av den identitet som Treehotel vill 
förmedla. De delar av identiteten som återspeglas mest i massmedia och i sociala medierna är 
naturupplevelsen(77 %) samt design och/eller arkitektur(70 %). Hotellets miljöarbete 
återspeglas i endast 40 % av de artiklar och reportage i massmedia samt i inlägg från sociala 
medier. Den del av Treehotels identitet som inte nämns lika ofta är ordet unik/unikt(33 %). 
Treehotels identitet om att hotellet vill ha en familjär miljö är mycket förekommande bland 
reseforuminläggen(67 %). 
 
Avslutande reflektioner 
Författarna kan konstatera att det finns stora likheter mellan Treehotels identitet och den 
image som förmedlas i massmedier och sociala medier. Men författarna konstaterar att det 
finns vissa skillnader som att ordet unik/unikt och information om hotellets miljöarbete inte 
är så vanligt förekommande i de indirekta marknadsföringskanalerna. Detta kan förklaras 
med att unik/unikt är ett starkt ord att använda sig av. Författarnas innehållsanalys visar att de 
indirekta kanalerna ofta använder andra ord med samma betydelse men inte lika starka. 
Varför miljöarbetet inte nämns mer i massmedia och sociala medier kan tyckas konstigt då 
ekologiska värden har fått ett allt större fokus i dagens samhälle, samtidigt är det svårt för 
hotellet att styra innehållet i artiklar, reportage och inlägg. Det kan även vara så att 
massmedia inte har plats att skriva om allt och då väljer bort biten om miljön då fokus i 
Treehotels fall ligger på hotellets design och upplevelse. Att broschyren inte nämner något 
om naturupplevelsen eller den familjära miljön förmodar författarna att det kan bero på att 
broschyren mest används som en souvenir till övernattarna. 
 
Att det finns stora likheter mellan Treehotels identitet och imagen i massmedia och sociala 
medier kan vara en framgångsfaktor för Treehotel. En annan framgångsfaktor kan vara att 
hotellet invigdes med rätt timing när många gäster börjar tröttnat på vanliga standard hotell 
och började  efterfråga unika boendekoncept. Det kan dock konstateras att Treehotel endast är 
tre år gammalt och troligen lever på nyhetens behag. Det kan också vara en del av 
förklaringen till Treehotels framgång. Framgången beror också till viss del på att Hotellets 
boendekoncept i sig är på pass annorlunda att det blir en stor nyhet runt om i världen. Att det 
nästa bara skrivs positiva artiklar och reportage om hotellet i massmedia kan också vara en 
del av hotellets framgång. Hotellet har således en  framgångsrik strategi när det kommer till 
besök av massmedia.    
 
Förslag till vidare forskning kan vara att göra en liknande studie om cirka 5-10 år för att ta 
reda på om identitet och image fortfarande har samma starka koppling, samt om Treehotel då 
har behövt lägga mer resurser på egen marknadsföring. 
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BILAGOR 
 
Intervjufrågor till K ent L indvall 4 april 2013 
 

1. Kan du berätta lite kort om hotellet? 
2. Vad har ni för marknadsstrategier? 
3. Vilka är era huvudmarknader? 
4. Vilka är era målgrupper? 
5. Vilken identitet vill ni förmedla ut till besökarna? 
6. Vilka marknadsföringskanaler används? 
7. Jobbar ni på olika sätt med marknadsföringen för nationella och internationella 

gäster? 
8. Hur använder ni av sociala medier? 
9.  Jobbar ni på något sätt med relationsmarknadsföring? 
10. Jobbar ni mest direkt mot slutkund eller mot mellanhänder? 
11. Har ni gjort några större marknadsföringskampanjer? 

 
Mailintervjufrågor till K ent L indvall 9 april 2013 
 

1. Hur mycket kan ni påverka hur reportagen om hotellet i tidningar/TV framställs? 
2. Godkänner ni alla reportage innan de kommer ut? 
3. Har ni någon statistik på hur många tidningar/magasin som har publicerat 

reportage/artiklar om hotellet? 
4. I så fall också hur fördelningen ser ut mellan länder och i vilka länder det har 

publicerats reportage/artiklar? 
5. Hur många TV-bolag har gjort reportage om hotellet? 

 
Mailintervjufrågor till Sofia L indvall 11 april 2013 
 

1. Hur mycket kan ni påverka hur reportagen om hotellet i tidningar/TV framställs? 
2. Godkänner ni alla reportage innan de kommer ut? 
3. Har ni någon statistik på hur många tidningar/magasin som har publicerat 

reportage/artiklar om hotellet? 
4. I så fall också hur fördelningen ser ut mellan länder och i vilka länder det har 

publicerats reportage/artiklar? 
5. Hur många TV-bolag har gjort reportage om hotellet? 
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