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Sammanfattning 

 

Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att ta reda på likheter och skillnader mellan stora och små hotellkedjor i 

sättet hur dessa marknadsför sig via sociala medier. 

   

Till detta syfte har vi arbetat mot tre frågor: 

 Hur använder sig hotellkedjor av sociala medier i sin marknadsföring?  

 Hur ser interaktionerna ut mellan hotell och deras följare via sociala medier?  

 Har storleken på hotellkedjor någon betydelse i sin marknadsföring via sociala 

medier? 

 

Metod 

 

För att komma mer på djupet inom ämnet har vi valt att använda en kvalitativ 

forskningsmetod samt en observation. Det empiriska material vi samlat för arbetet är från fyra 

respondenter från fyra hotellkedjor som är insatta och har betydande roller i det vi valt att 

studera. Alla har vi intervjuat ansikte mot ansikte och observationen är genomförd i form av 

sammansatt matris.   

 

Slutsats  

 

Vi har genom utförda intervjuer och analys identifierat hur små och stora hotell förhåller sig 

till sociala medier. Utifrån detta har vi även funnit likheter och skillnader mellan stora och 

små hotellkedjor i sättet hur dessa använder sig av dem sociala medierna som 

marknadsföringskanaler. Grunden till detta arbete låg i att dessa plattformar blivit mer 

värdefulla under de senaste åren och vi fann intressant att undersöka hur hotellbranschen 

förhåller sig till detta faktum. 

 

Nyckelord: Sociala medier, Hotellkedja, Facebook, Instagram, TripAdvisor, Word of Mouth. 
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Abstract 

 

Purpose 

 

The aim of this study is to find out the similarities and differences between large and small 

hotel chains in the way how they advertise themselves through social media. 

  

For this purpose we worked on the following questions: 

• How the hotel chains use social media in their marketing purposes? 

• What are the interactions between the hotels and their guests through social media? 

• Does the size of hotel chains have any significance on their social media marketing? 

 

Method 

 

To get a detailed analysis on this subject, we have decided to adopt a qualitative research as 

well as an observation. We collected the empirical evidence from four different hotel chain 

respondents, who have high-level positions and are experts in what they are doing. We 

performed face to face interviews with each of them and made an observation, organized in 

form of a matrix. 

 

Conclusion 

 

Through our analysis we have come to the conclusion that marketing through social media is 

essential for every hotel business regardless of size. According to this we have identified how 

small and big sized hotel chains can carry on their work with the social media. We also found 

out the similarities and differences on how small and large hotel chains use social media for 

marketing. The reason of this work was that these platforms become more valuable in recent 

years and we found interesting to investigate how the hotel industry is related to this fact. 

 

Keywords: Social Media, Hotel, Facebook, Instagram, Trip Advisor, Word of Mouth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Förord 

 

Vi vill börja med att tacka alla inblandade som möjliggjort detta arbete till vad det är. Det har 

varit ett intressant arbete att ta sig an och det har ökat vår förståelse både inom 

marknadskommunikationen samt gett oss en inblick i det vardagliga arbetet med sociala 

medier för små och stora hotellkedjor.  

 

Vi vill rikta ett speciellt tack till de respondenter som tog sig tid att besvara våra frågor som i 

sin tur legat till grund för det empiriska material som återfinns i uppsatsen. Tack Kicki Pallin 

Serby, Robbert J. Flink, Staffan Åkerlind och Daniela Öhman. 

  

Slutligen vill vi tacka vår handledare Gustaf Onn som guidat oss under arbetets gång och gett 

oss den feedback vi behövt för att genomföra detta arbete.  

 

 

Ansvarsfördelning  

 

Ansvarsfördelningen i uppsatsen är enligt följande:  

Natalia Moraru hade huvudansvar för kapitel 1, 3 – inledning och teoretisk referensram. 

Anna Pavlenko hade huvudansvar för kapitel 2 och bilagor – metod och transkribering av 

intervjuer. 

I kapitel 4, 5 och 6 – empiriskt material, analys och slutsats gäller delat ansvar. 
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1. Inledning 

 

Varje dag möts konsumenter av erbjudanden, reklam samt budskap som vill påverka dem. 

Företagen gör allt möjligt för att fånga kundernas intresse och arbetar ständigt med 

varumärket för att kunna diversifiera sig från konkurrenterna. Moderna köpare är ofta insatta, 

uppdaterade men sällan lojala och det blir allt viktigare att hålla dem nöjda. Idag har 

konsumenten fått en avsevärt starkare röst tack vare sociala nätverkens styrka. Det är inte bara 

konsumentens makt som har förbättrats med sociala medier, utan här kan även företagen ta 

reda på vad kunderna verkligen tycker om organisationen (Kietzmann, 2011). 

 

1.1. Bakgrund 

 

Istället för att skrika sitt budskap med en megafon, ges det möjlighet till kunden att delta i 

konversationen. Idag står företag inför helt andra valmöjligheter när det gäller 

kommunikationssättet än för bara några år sedan (Li och Bernoff, 2008). Det är här de sociala 

medierna såsom Facebook, TripAdvisor och Instagram gör sin entré. Dessa tillsammans med 

många andra sociala medier kan karakteriseras enligt Holmström och Wikberg (2010) i 

följande fem kategorier; användarvänlighet, räckvidd, tillgänglighet, färskhet och fortlevnad.  

 

Carlsson (2010) anser dessutom att det finns fem kriterier som gör det till en social media och 

beskriver dessa som följande; att en person kan skapa innehåll, dela med sig av information, 

delta i konversation, ta del av andras information, samt knyta och behålla kontakter. Ström 

(2012) identifierar användarna som följande: kreatörerna är de som skapar, de som 

kommenterar kreatörerna är kritikerna, deltagare är de som deltar genom nätverkande, 

samlare är de som skapar ett eget medieflöde via RSS-funktionen och åskådarna som endast 

konsumerar informationen som uttrycks på dem sociala medierna. När det står tydligt vilka 

som använder sociala medier samt vad de används till kan man tolka att det finns enorma 

marknadsföringsmöjligheter därför att det i hög grad är ett enda stort nätverk som 

sammanlänkas av människor, det vill säga potentiella kunder. Och användarantalet är enormt, 

just det som gör att sociala medierna är ännu mer intressant som marknadsföringskanal. 

Skulle till exempel Facebook, vilken räknas som största mediet, vara ett land skulle det vara 

världens tredje största endast efter Kina och Indien (Ström, 2012). 

 

Användarvänligheten och även informationsutbytesdelen, som nämndes tidigare är också en 

av anledningarna till varför de sociala medierna är en stor potentiell marknadsföringskanal. 

Dels är det både okomplicerat och billigt att etablera sig på en eller flera medier på samma 

gång som det kan vara ett bra sätt att involvera kunden i arbetet genom funktioner såsom 

kommentatorsfält, ”likes” och viral spridning (Holmström och Wikberg, 2010).  

 

Carlsson (2010) framställer det som att företag har gått från pushmarknadsföring där kunden 

blir matad med det som säljs till en pullmarknadsföring där köparen själv väljer vad den vill ta 

del av. Carlsson (2010) talar om också att företagen får en helt annan kontakt jämförd med 

den traditionella marknadsföringen. Vidare nämner hon att på dem sociala medierna kan 

företag snabbt få feedback genom att föra en dialog dessutom på så sätt nå ut till kunden mer 
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personligt och få en närmare kontakt. Holmström och Wikberg (2010) noterar också att 

pullmarknadsföring är något unikt för nästan all sorts marknadsföring på de sociala kanaler 

och menar att det är viktigt att bjuda in kunden och vinna en tillit och finna en ömsesidig 

relation. 

 

På verksamt.se, som är en webbsida där samlas service och information från flera 

myndigheter såsom skatteverket, tillväxtverket och bolagsverket, påpekas en av de stora 

fördelarna med att marknadsföra sig på sociala medierna att det är billigt och ibland även helt 

kostnadsfritt där företag kan hitta flera lösningar kostnadsfritt. Flera andra sidor på internet 

som är aktiva inom ämnet marknasföring av sociala medier nämner att det är just billigt att 

starta upp en sida eller konto på Facebook, Twitter eller Instagram och detta är något som 

även seo-trend.se påpekar. 

 

1.2. Problemdiskussion  

 

Sociala medier är ett relativt nytt fenomen, det har på mycket snabb tid blivit en stor del av 

vår vardag och skapat stora möjligheter till kommunikation dygnet runt, året runt. Den 

kommunikation som förekommer på sociala medier sker ofta på användarens villkor. Detta 

gäller även för företag som nyttjar dem sociala medierna vilket skapar en viss problematik 

som kan belysas med följande frågor; Hur ska organisationen förhålla sig till positiva 

respektive negativa kommentarer om dess varumärke? Hur skapar verksamheterna ett bra 

rykte på dem sociala medierna? Vad skapar egentligen lyckad kommunikation för företag på 

sociala medier? Detta blir allt mer viktigt för organisationer i allmänhet då 

informationsöverflödet bland annat har lett till att konsumenter mer och mer vänder sig till 

vänner för rekommendationer och tips vid inköp av produkter samt tjänster. Den snabbaste 

metod för att få en fråga besvarad av en stor grupp idag är att ställa den på något socialt 

nätverk. 

 

När företagen existerar på sociala medier opererar de under användarnas villkor och 

kommunikationen kräver anpassning till detta eftersom det skiljer sig tydlig från traditionell 

marknadsföring. Ett exempel på detta är att via sociala medier kan kunder skriva både positiva 

och negativa kommentarer direkt på företagssidan om de vill så, vilket tillför till en stor risk 

och problematik. Det finns mycket att vinna, däremot ett litet snedsteg kan rasera ett 

varumärke mycket fortare än förr. Vissa branscher är mer utsatta än andra och 

hotellbranschen är en av dessa (Echeverri & Edvardsson 2012:119–123).  

 

Inom hotellbranschen finns alltid risken att en gäst blir missnöjd med sin vistelse på ett hotell 

och vill uttala sig, vilket köparna ofta gör på sociala medier eftersom där existerar möjligheten 

till stor genomslagskraft. Det är av denna anledning framför allt hotellverksamheter blir lätt 

utsatta för denna sorts problematik. Avsikten med denna uppsats är att den ska utgöra en 

grund för hur olika typer av hotellverksamheter kommunicerar sitt budskap på sociala medier.  
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1.3. Syfte  

 

Syfte med denna uppsats är att ta reda på likheter och skillnader mellan stora och små 

hotellkedjor i sättet hur dessa marknadsför sig via sociala medier. 

 

För att besvara uppsatssyfte har vi använt oss av följande frågeställningar: 

Hur använder sig hotellkedjor av sociala medier i sin marknadsföring?  

Hur ser interaktionerna ut mellan hotell och deras följare via sociala medier?  

Har storleken på hotellkedjor någon betydelse i sin marknadsföring via sociala medier? 

 

1.4. Avgränsning 

 

Vid valet av hotell avgränsade vi oss att undersöka hotell belägna i Stockholm innerstad 

eftersom dessa hotell var geografiskt lättillgängliga för oss. Hotellen är valda utifrån kedjans 

storlek, en som är lite mindre och mer exklusiv och tre utländska hotellgiganter. Alla dessa 

hotell är mer eller mindre aktiva på sociala kommunikationskanaler. 

 

1.5. Definitioner  

 

Det finns vissa begrepp och funktioner associerade med social medier. Dessa är inte självklara 

för alla, framför allt om personen inte har någon tidigare erfarenhet av det. Nedan följer 

förklaringar till begrepp som är relevanta för denna uppsats. De engelska benämningarna 

finns i parenteserna.  

 

App (application)- är en förkortning av applikation som är helt enkelt ett program som man 

installerar på sin mobiltelefon (Hessel, 2010). 

 

Inlägg/statusuppdatering (post): Ett inlägg på en viss användares tidslinje. Textuella inlägg, 

kommentarer är exempel på sådana, samt bilder och videoklipp. Det kan även vara en 

blandning av dessa.  

 

Gilla (like): Detta är ett sätt för användare av vissa sociala medier att ta en positiv ställning 

till exempelvis en bild, ett textbaserat inlägg eller dylikt. Det går även att gilla bland annat 

företag och varumärken (Facebook, 2013).  

 

RoI (return on investments)- avkastning på investering. 

 

Taggning (hashtag) – man märker upp sitt inlägg med ett ämne, i denna uppsats, att inlägg 

märks upp med hotellens namn på respektive sociala kanaler.  

 

Twittra – vara aktiv på Twitter, som är en sorts mikroblogg. 
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1.6. Disposition 

 

I kapitel två kommer vi att beskriva metodavsnittet, det vill säga insamling av material, samt 

metoderna som användes för att bearbeta resultaten. Vi har använt oss av kvalitativa 

djupintervjuer med personer som har marknadsföringsfunktioner i olika hotellverksamheter. 

 

I kapitel tre kommer vi att belysa en teoretisk referensram där bland annat begrepp och 

definitioner som eWOM förklaras. Vi fortsätter sedan vår beskrivning av hur verksamheter 

använder sociala medier som ett marknadsföringsverktyg samt av hur hotellkedjor kan 

klassificeras. Detta för att ge läsaren en djupare förståelse för hur hotellverksamheter 

kommunicerar med sina potentiella och aktuella gäster. 

 

I kapitel fyra och fem framför vi vårt empiriska material i följe med vår analytiska koppling. 

Vi sammanställer vårt empiriska material utifrån insamlad data från djupintervjuer med våra 

valda hotell. Vidare i kapitlet analyserar vi vårt empiriska material med anknytning till vår 

teoretiska referensram. 

 

I kapitel sex skriver vi våra resultat och slutsatser som besvarar våra forskningsfrågor. Här 

diskuterar vi även tankar som väckts under arbetets gång samt kommer vi med förslag till 

fortsatt forskning. 
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2. Metod 

 

2.1.Vetenskaplig inriktning  

2.1.1. Hermeneutik 

 

I grunden till denna forskning ligger hermeneutik, en syn som bygger på tolkning och 

förståelse. Den vetenskapsfilosofiska riktningen valdes för att öka kännedom både för läsaren 

och oss själva om en social företeelse. I vår uppsats går vi ut på att utforska förändringar i 

samhällets beteende inom marknadsföring beroende på tekniska innovationer. Tolkning av 

insamlat empiriskt material kommer att ske baserad på den hermeneutiska cirkeln. Den 

beskrivs av Kvale och Brinkman (2009) som en kontinuerlig rörelse mellan del och helhet. 

Det går enbart att förstå en enskild del genom att betrakta den inom helheten, samtidigt som 

det enbart går att förstå helheten genom att sammanlägga alla delar. Detta arbete fortgår 

ständigt tills alla bitar är lagda och helhetsbilden är klar. Det hermeneutiska 

tillvägagångssättet innebär att forskaren bygger upp förståelse för det undersökta området 

genom att skapa förförståelse baserat på tidigare erfarenheter (Birkler, 2008). Då är 

kommunikation den mest betydande delen för att kunna förstå den intervjuade personens 

upplevelse utan att trycka på den som rätt eller fel. Birkler påpekar att forskaren borde ha 

förförståelsen redan från starten genom hela arbetet. Vi kommer att lägga in egna erfarenheter 

och tolkningar för att sedan koppla till dem talandes och på så sätt tydligare förstå vad som 

sägs och varför. Hermeneutik kommer att präglas i vår analys av materialet då vi vill förstå 

insamlad information i relation till kontextualiserad helhet. Frågeställningar blir ett verktyg 

för att kunna finna sambandet i det empiriska materialet och genom detta besvara vårt syfte. 

Vid närmare studier av alla delar kan vi skapa en helhetsbild om hur marknadsföringen via 

sociala medier ser ut och vad den beror på. 

 

2.1.2. Konstruktionism 

 

Hermeneutik ligger väldigt nära konstruktionism som går ut på att sociala företeelser och dess 

konsekvenser är något som människor påverkar och skapar genom socialt samspel, och 

existerar i ett tillstånd av kontinuerlig förändring (Bryman, 2001). Konstruktioner utgörs av 

sociala verkligheten, vilket innebär att människor använder sociala produkter för att förstå den 

naturliga och sociala världen. Den teoretiska analysnivån blir då ett resultat av samspelet 

mellan forskaren och undersökta fältet samt olika frågor som rör data. Vi anser denna 

ståndpunkt som en viktig faktor att använda sig av i vår uppsats, då den påvisar vikten av 

ständig förändring. Vår studie har som mål att undersöka samspel mellan organisationer och 

sociala företeelser, såsom hantering av sociala kanaler i marknadsföringssyfte. Detta fält är 

relativt nytt och är i ett tillstånd av ständig utveckling, vilket gör att helhetsbild av 

verkligheten inte kan vara den slutgiltiga. 
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2.2. Val av metod 

 

Det finns två huvudsakliga metoder för att kunna generera, bearbeta och analysera 

information som samlas in under en undersökning, kvalitativ och kvantitativ. Efter att 

problemställningar och syftet med forskningsstudien är kartlagda utgörs val av den metod 

som lämpar sig mest. Den kvantitativa metoden handlar om insamling av mätbar data så att 

generella slutsatser kan dras, medan den kvalitativa metoden har som egenskap att närma sig 

till forskningsobjektet och ge en djup förståelse och uppfattning för det berörda ämnet 

(Bryman & Bell, 2011). Enligt Seymour (1992) fokuserar kvalitativa studier på att förstå den 

sociala världen utifrån undersöktes perspektiv genom att sätta sig i dennes situation. Den 

kvalitativa metoden ger oss möjlighet att lära känna människor och få ett helhetsperspektiv på 

en situation (Seymour, 1992). Eftersom marknadsföring via sociala medier grundar sig på 

interaktion mellan människor, som inte är en mätbar enhet, anser vi att kvalitativa metoden 

lämpar sig bäst för denna undersökning. 

 

Djupintervjuer 

 

En kvalitativ studie siktar på att samla ihop data och få en djupare förståelse inom respektive 

ämne, därför har vi valt att genomföra djupintervjuer. Djupintervjuer är en sorts samtal mellan 

intervjuaren och respondenten, så att intervjuaren får möjlighet att fördjupa sig i ämnet 

(Seymour, 1992). Enligt Trost (2005) har denna typ av intervju en klar struktur och fokus där 

tydligt framställs syfte med undersökningen som intervjun ska besvara. Som det mest 

passande tillvägagångssättet i denna studie ansåg vi ostrukturerad intervju, då den 

introducerar ett ämne och låter den intervjuade att tala fritt om vad som han eller hon anser är 

viktigt (Denscombe, 2009). Under intervjun försökte vi att ingripa oss så lite som möjligt för 

att kunna få utförligare svar i komplexa frågor. Enligt Bryman (2011) underlättar en 

ostrukturerad forskning att komma fram till områdets innebörd och till viktiga begrepp som 

förmedlar eller förtydligar relevant information. En kvalitativ forskning lämpar sig till 

förändringar, då den undersöker hur saker och ting utvecklas under tiden. Denna forskning 

avser att studera kopplingar mellan respondenternas beteende, åsikter och värderingar i olika 

sociala sammanhang. Eftersom alla genomförda intervjuer ägde rum på respondenternas 

arbetsplatser, fick vi möjlighet att studera deltagarna i deras naturliga miljöer (Bryman, 2011). 

 

Innehållsanalys 

 

Vi har också valt att använda en kvalitativ innehållsanalys som en metodkombination till 

djupintervjuerna. Detta eftersom vi ville undersöka hotellens aktivitet på sociala medier, 

observera hur de utvalda kanalerna fungerar i verkligheten samt att jämföra observationer 

med intervjuernas resultat, och utifrån detta skapa en helhetsbild. Kvalitativ innehållsanalys 

handlar om att analysera innehållet i medietexter och bilder, och genom att genomföra en 

systematisk undersökning kan vi därefter klassificera innehållet och samla det under 

sammanfattade rubriker (Esaiasson, 2007). Denna metod är lämplig för att kunna urskilja 

mönster i större material vilket hjälper oss att uppnå uppsatsens syfte.  
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2.3. Tillvägagångssätt 

2.3.1. Urval 

 

För att hitta relevanta informanter har vi använt oss av en kombination av bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval, som ofta förekommer i en kvalitativ studie (Vetenskapsrådet, 2002). Först 

och främst försökte vi använda egna kontakter inom det undersökta området och vännernas 

rekommendationer om deras bekanta som skulle vara intresserade att medverka, men som vi 

inte hade någon relation till. Andra respondenter hittade vi genom att skicka förfrågningar om 

de vill delta, via e-post, där vi även kort beskrev syfte med undersökningen. 

 

Baserat på forsknings syfte försökte vi kontakta såväl stora internationella hotellkedjor som 

mindre hotellkedjor som endast är verksamma i Norden eller Sverige. Dock har vi stött på ett 

hinder då de flesta små hotellkedjorna tackade nej till att delta i undersökningen i brist på 

information som de kunde ge oss om forskningsområde. I vissa fall berodde det på avsaknad 

av en enskild tjänst hos dem som jobbar med marknadsföring. Vi kommer att ta upp denna 

företeelse längre fram i uppsatsen. Vår studie grundar sig på fyra respondenter, varav tre är 

stora internationella hotellkedjor och en liten svensk familjeägd hotellkedja. Det är svårt att 

argumentera för hur realistisk bild av det undersökta fältet vi kommer att få i förhållande till 

den generella helhetsbilden. Förmodligen skulle sammanlagda delar se annorlunda ut om flera 

mindre kedjor deltog eller om antalet respondenter var större. Därför bör denna studie 

uppfattas som en hermeneutisk del av en större helhet.  

 

2.3.2. Genomförande 

 

Alla intervjuer genomfördes på respektive hotell vilket var respondenternas val. Enligt Trost 

(2005) är det mest rimligt att ge informanten valmöjligheten då de ställer upp på att bli 

intervjuade. Vi ansåg respondenternas arbetsplats som det mest optimala valet eftersom det 

gav oss en överblick över hotellets omfattning och stämning. Intervjuerna började med en 

guidad presentation av varje respektive hotell samt en kopp kaffe som vi bjöds på. 

 

Samtalstider varierade från fyrtio minuter till en och halv timme. Vi använde oss av en 

mobiltelefon för att spela in intervjuerna vilket gav en god inspelningskvalité. Fördelar med 

inspelningen är att forskaren får en möjlighet att gå tillbaka flera gånger och lyssna på dem 

igen. På så sätt går det att ta del av samtalets gång ordagrant och få en syn på det som har 

gjorts bra men även på eventuella misstag (Trost, 2010). Nackdelar som finns är att det är 

mycket tidskrävande att lyssna igenom och transkribera inspelat material. Vid transkribering 

av intervjun görs en översättning av ljuddata till en skriven text (Kvale och Brinkmann, 

2009).                                                                 

           

2.4. Analysmetod 

 

Enligt Hjerm och Lindgren (2010) börjar analysen redan vid datainsamling. Först ordnas 

informationen grovt genom kodning, då forskaren bearbetar materialet och hittar ett mönster. 

Sedan genomförs tematisering som går ut på att skildra materialets huvudinnehåll i 
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förhållande till den teoretiska referensramen, vilket är analysens avgörande del. Slutligen 

summeras det sorterade och mest betydelsefulla materialet som besvarar uppsatsens syfte, så 

att slutsatser kan dras. I vår analysprocess involverades den hermeneutiska cirkeln i stor grad, 

både i tolkning av intervjuer och i analys av sociala kanaler. Cirkeln upprepade steg från del 

till helhet, då data bearbetades efter varje ny intervju och helheten förändrades vartefter. 

Analys av materialet pågick tills vi fick ett någorlunda tydligt beteendemönster inom den 

undersökta sociala företeelsen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Den sista delen innan vi kunde skapa en helhetsbild var reaktion från publiken på 

respondenternas handlingar via sociala medier. Vi analyserade innehållet av tre mediekanaler 

-TripAdvisor, Facebook och Instagram, för varje respektive hotell. För att kunna strukturera 

våra observationer på ett bättre sätt framlade vi insamlat material i form av en matris. 

Fördelen med matrisen är att kunna lätt se mönster av hotellens aktivitet på dem sociala 

medierna. Vi lät uppsatsens syfte och frågeställningar vägleda oss till att utforma frågor som 

användes i matrisen (Esaiasson, 2007). Val av frågor varierades beroende på kanalens 

funktionalitet, men den generella avsikten var att klarlägga hur aktiva och populära hotellen är 

på respektive kanal. De stora hotellkedjorna har dubbla Instagram- och Facebook konton, ett 

gemensamt för internationella kedjan och ett lokalt för ett enskilt hotell. I vår uppsats valde vi 

att observera dem lokala konton för varje hotell som vi fick besöka under intervjuerna. Denna 

analysdel påbörjades inte förrän alla intervjuer var genomförda och transkriberade. Då visste 

vi redan hur respondenterna använder sig av sociala medier i marknadsföringssyfte och 

utifrån dem kunde analysera vilka resultat detta medför i praktiken.  

2.5. Etik 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) har man som forskare en plikt gentemot samhället att bedriva 

forskningar som berör effektiva frågor som säkerställer tillförlitliga svar. Dessa villkor ingår i 

forskningskravet som är grundläggande för alla forskningar. Inte minst viktigt är 

individskyddskravet som tas upp av Kvale och Brinkmann (2009). Enligt författarna bör de 

intervjuade personerna få information om bland annat forsknings syfte, uppläggets utseende 

och möjliga risker samt fördelar med undersökningen. Dessutom är det viktigt att nämna 

deras rättigheter om att dra sig ur undersökningen när som helst, vilket kallas för informerat 

samtycke. Konfidentialiteten ska bevaras det vill säga respondenternas identiteter får inte 

avslöjas utan deras godkännande. Därför är det viktigt att informera dem intervjuade 

personerna innan informationen publiceras. Inför varje intervju har vi berättat för våra 

respondenter om vilka vi är, undersökningens syfte och hur informationen kommer att 

analyseras. Vi fick ange deras riktiga namn och nämna företaget som de representerar i vår 

uppsats. Som forskare ansvarar vi för att respondenternas personuppgifter inte kommer att 

hamna i någon annans händer för kommersiellt bruk eller någon annan kontext. Det insamlade 

materialet kommer att endast användas av oss för forskningsändamål inom ramar för denna 

uppsats och sedan gör vi oss av med detta. (Vetenskapsrådet, 2002) 
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2.6. Trovärdighet 

 

Validitet är ett begrepp som används mest inom kvantitativ forskning och riktar sig åt 

mätningar och siffror. Enligt Grenness (2005) behöver även kvalitativ forskning att visa att 

resultatet är tillförlitligt. Han påstår att det inte är ordet i sig som det viktigaste, utan vad de 

förestår, forskningens trovärdighet. Yin (2007) påstår att flera olika källor ska användas i 

forskningen för att belysa begrepp från olika synvinklar och på så sätt öka trovärdigheten. I 

vår fallstudie ingår fyra hotellkedjor, då varje intervju även tar stöd mot egna observationer 

från hotellens hemsidor. Yin beskriver vidare intern validitet som handlar om att forskaren 

ska vara självkritisk och kontrollera att det mönstret som han kommer fram till endast beror 

på omständigheter som forskas och inte är påverkade av andra faktorer. Vidare fortsätter Yin 

med extern validitet, så att fallstudien går att generalisera. Han menar att resultatet inte bara 

gäller en enstaka fallstudie utan att det även går att applicera i allmänt inom ramar för 

forskningsområdet.  

 

2.7. Metodkritik 

 

Som vi tidigare har nämnt försökte vi få tag i flera respondenter från början, men vid nekande 

svar hamnade urvalet på fyra respondenter. Vår första tanke var att intervjua sex kedjor varav 

tre är större och tre mindre. Då ifrågasattes om urvalet var tillräckligt stort och huruvida 

bredden på respondenternas svar kunde täcka uppsatsens syfte. Med hänsyn till intervjuernas 

omfattning och våra egna uppfattningar av deras beteende ansåg vi att det var tillräckligt för 

att göra en relevant analys. Det som vi planerade göra från början var en annan sorts bredd på 

dem intervjuade, då flera hotellkedjor av olika storlek skulle vara med. Resultatet hade kunnat 

vara mer tillförlitligt, men det generella beteendemönstret skulle ändå ha snarlikt struktur. 

Enligt Repstad (2007) får materialinsamling avslutas när forskaren känner att informationen 

täcker undersökningens syfte. Han menar att svaren i större utsträckning blir samma och inte 

bidrar med någonting nytt till forskning. Om vi hade intervjuat flera personer inom samma 

organisationer skulle vi inte få ut mer information, då våra respondenter är mest sysselsatta 

med olika mediekanaler. 

 

I en samhällelig forskning är det omöjligt att nå fullständig objektivitet vilket gör att 

resultaten av vår undersökning inte kan uppfattas som definitiva (Bryman & Bell, 2010). 

Kvalitativa metoder är redan i sig subjektiva, vilket gör att resultatet kan bli annorlunda 

beroende på val av respondenter, då varje ny respondent kan ha ett eget sätt att förstå och 

utföra saker och ting. Bryman & Bell påpekar att forskaren får granska om undersökningen 

skapar en rättvis bild från dem människor som studeras. En nackdel i vår uppsats är att 

respondenterna har jobbat inom branschen under olika långa tidsträckor och har olika sorts 

tjänster, som fastanställd eller vikarie. Detta gör att en och samma situation kan ha tolkats på 

olika sätt av dem. Samtidigt anser vi att kvalitativa metoden är den bästa att använda vid 

studier av människors beteende och sociala företeelser i ett tillstånd av ständig snabb 

utveckling. Detta gör att slutsatserna kan förändras med tiden. 
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Analys av hotellens aktivitet på sociala medier presenteras i form av en matris som 

förmodligen inte anger information lika utförligt som en löpande text. På grund av ständig 

informationsförändring på respektive mediekanal ansåg vi dock denna form som mest 

passande, då vi ville ha matrisen som komplement till djupintervjuer och tog upp bara dem 

viktigaste punkter. Dessutom kan den data som vi hämtade idag bli inaktuell imorgon och det 

kan påverka våra slutsatser.  

 

2.8. Källkritik 

 

Ett kommunikationssätt som var bra för ett antal år sedan behöver inte vara lika bra idag. 

Detta gör att litteraturen delvis kan bli inaktuell. Marknadsföringsstrategier förändras hela 

tiden vilket beror på teknikens snabba utveckling. På grund av det kan det vara svårt att hitta 

teorier om vilket kommunikationssätt som är bäst idag. Sociala medier är dessutom ett relativt 

nytt fenomen och den teoretiska grunden är inte så stark utan snarare är i en utvecklings 

process. Internetkällor som används i uppsatsen anses ha en hög reliabilitet efter en kritisk 

granskning. Dessa är exempelvis hotellens hemsidor som ger oss en överblick om 

verksamheten men även om deras sätt att presentera sig. 

 

Den empiriska delen är uppbyggd på intervjuer och egna observationer. Svaren som vi fick 

från intervjuerna är pålitliga och sanna men vi får inte glömma att respondenterna främst 

representerar sin organisation så att de sällan vill ge en sämre bild av deras företag än vad 

verkligheten är. Repstad (2007) påstår att intervjuer koncentrerar sig till en viss del på 

enskilda personers perspektiv och detta hade vi i åtanke vid tolkning av information. När det 

gäller egna observationer fanns det en risk att personliga värderingar och teoretiska 

inriktningar blandas in. Vi betraktade ett och samma fenomen från två olika synvinklar, 

inifrån, genom intervjuer och utifrån, med hjälp av egna observationer.  Därför anser vi att 

slutsatser som vi har kommit fram, är tillräckligt tillförlitliga. 
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3. Teori 

 

3.1. Vad är Sociala Medier 

 

Utvecklingen av Internetbaserade sociala medier har gjort möjligt för en individ att 

kommunicera med tusentals andra. Under 2000-talet har meddelanden som sänds via sociala 

medier ökat enormt. Sociala medier erbjuder ett stort antal olika kanaler för att kommunicera. 

(Mangold & Faulds, 2009)  

 

För att beskriva vad sociala medier är samt vad de bygger på, har Ahlqvist, Bäck, Heinonen 

och Halonen (2010) skapat en figur – Social Media Triangle nedan:  

 

 

Figur 1 – Social Media Triangle (Ahlqvist, et al. 2010)  

  

Material (Contents) – Syftar till det innehåll som skapas av användarna, och kan exempelvis 

vara text, bilder, foto eller videor. Det kan också vara en mer avancerad typ av information 

som lokaliseringsupplysning, taggar, recensioner och spellistor (Ahlqvist, et al. 2010).  

 

Samhällen & Nätverk (Communities & Networks) – Sociala medier grundas på social 

interaktion mellan användare i ett nätverksbaserat samhälle och gör möjligt 

tvåvägskommunikation direkt eller via medieobjekt. Detta blev realiserbart då exempelvis 

kameramobiler och nätverksuppkopplingar blev tillgängliga för allmänheten (Ahlqvist, et al. 

2010).  

 

Web 2.0 – Framväxten av digital teknik, såsom digitalkameror, videokameror, kameramobiler 

eller nätverksuppkopplingar, för att skapa eller dela material har tillsammans med 

webbteknologier och applikationer gjort genomförbart att människor enkelt kan delta på 

Internet. Detta belysas i den tredje delen av Figur 1 ovan. Dessa teknologier har allmänt sett, 

vid användning av ett enda uttryck, förklarats som Web 2.0. Ahlqvist, et al., (2010) menar att 

Contents 

Communi
ties and 

Networks 

Social 
Media 

Web 2.0 



19 
 

denna term ibland används för att förklara hela fenomenet sociala medier, men att den 

används här för att referera till den tekniska aspekten (Ahlqvist, et al., 2010).  

 

Steenburgh, Avery och Naseem (2009) förklarar att marknadsföring via Web 2.0-teknologier i 

sociala medier är en form av pull-strategi då konsumenterna lockas av företaget. Kaplan och 

Haenlein (2010) tycker att sociala medier snarare rör sig om deltagande, delande och 

samarbete än att trycka ut information i marknadsförings- eller säljsyfte.  

 

Sociala medier tillåter företag att kommunicera med köpare på ett effektivare sätt och till en 

lägre kostnad än vad som genomförs med hjälp av traditionella kommunikationsverktyg. 

Därför blir sociala medier intressant både för stora och små företag (Kaplan & Haenlein, 

2010). Företag kan generellt sett använda sociala medier, lika som Facebook, Instagram och 

TripAdvisor för att lyckas med en av följande tre målsättningar: skapa ökad kännedom, 

försäljning eller förstärka varumärkeslojaliteten (Castronovo & Huang, 2012). 

 

3.2. Interaktion via sociala medier 

 

Idag ligger makten i gästernas händer och via detta kan de påverka hotellets rykte och 

varumärke, därmed ger internet gäster möjlighet att sprida sitt intryck efter en hotellvistelse 

globalt (Sparks & Browning, 2010). Författarna skriver ytterligare att gäster tidigare använde 

sig av word of mouth (WOM) för att sprida och berätta om sin upplevelse på ett hotell för sina 

vänner och bekanta, men vidare förklarar de att via teknikens utveckling har det traditionella 

WOM utvecklats till electronic word of mouth (eWOM). EWOM handlar om att gästerna kan 

recensera sin vistelse på en internetsida eller ett socialt nätverk, som till exempel Instagram, 

TripAdvisor eller Facebook (Sparks & Browning, 2010). Författarna skriver vidare att eWOM 

skapar möjlighet för hotell att interagera med sina gäster, det är viktigt att de tar åt sig av 

kritiken som lämnas och ser till att hantera den. Det gör att hotell kan konstruera en aktiv 

dialog med gäster som i sin tur uppskattas och är till fördel för båda parter (Yan, 2011). 

Styrkan i förhållandet mellan ett hotell och en gäst har en positiv effekt på gästens attityd 

gentemot hotellet, vilket i sin tur leder till att gästerna blir tillfredsställda och lojala (Litvin & 

Hoffman, 2012). En av de viktigaste delarna i detta är att visa stort engagemang i förhållande 

till sina gäster (Yan, 2011).  

 

Via negativ eWOM kan gästen påverka framtida besökare till att välja ett annat hotell, detta 

kan resultera i att hotellets varumärke påverkas i en negativ bemärkelse (Sparks & Browning, 

2010). Författarna förklarar att omdömen som publicerats på olika sociala medier kvarstår ett 

flertal år och kan skapa framtida konsekvenser för hotellen, trots att eventuella problem som 

tidigare uppstått har åtgärdats. Betydelsen av att hitta de korrekta sätten att besvara och 

hantera klagomål som finns publicerade på olika sociala medier är avsevärda för ett hotell 

(Sparks & Browning, 2010). I en kommentar på ett diskussionsforum nämns att kompensation 

inte är något gästen strävar efter utan att företaget visar en medmänsklighet genom ärliga svar, 

det handlar om viljan att få respons på de klagomål som uppkommit. Kommentaren visar att 

hotell kan lösa ett problem från en dataskärm genom att svara och visa att situationen är löst 

eller att företaget jobbar på att lösa problemet (Dwivedi et al, 2007). I vissa fall kan det 
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behövas kompensation och det ska hanteras på samma sätt som att det skulle gjort om 

klagomålet kommit vid receptionen (Sparks & Browning, 2010).  

 

En kopplad fråga handlar om att försöka matcha hotellets strategi med recensionernas mönster 

och möjligheter online (Park & Allen, 2012). Det hjälper hotell att bli mer medvetna om 

problemen när de uppstår just genom att läsa de negativa recensionerna (Litvin & Hoffman 

2012). Park och Allen (2012) skriver att vissa hotell svarade på recensioner i en kortare period 

och därefter slutade helt, men hotell bör undvika denna typ av mönster, recensionerna ska 

besvaras regelbundet. Fortsatt skriver författarna att hotell bör se till att det finns personal som 

kan diskutera recensionerna, dessutom att cheferna ska ha en strategi hur denna ska ske. Park 

och Allen (2012) fastställer att oavsett vilket svarsmönster ett hotell väljer, är det avsevärd att 

de övervakar och utvärderar deras resultat.  

 

3.3. Hot och möjligheter: hur sociala medier påverkar marknadsföring 

 

Kommunikation är en process som är svårt att förutsäga, möjlighet till att styra olika 

kommunikations angrepp finns, men då krävs att två eller fler individer ska kunna anpassa sig 

till varandra. Författarna beskriver vidare att det inte går att ta förgivet att budskap som 

förmedlas tolkas på det sätt som önskas. Människor tolkar informationen olika och det är 

något som förmedlaren bör vara medveten om, samma budskap kan betyda olika saker för 

olika personer (Falkheimer & Heide, 2003).  

 

Via sociala medier kan vem som helst sprida felaktig information som kan vara skadlig för  

verksamheten (Fors, 2012). Författaren menar vidare att information sprids väldigt fort och 

ger företag endast några timmar att bemöta och vilseleda ryktena. Fors (2012) menar att när 

företag går ut med ett budskap på internet ställs ett högt krav på att allt som skrivs måste vara 

väl genomtänkt för att är det väldigt svårt att ta tillbaka det. Författaren menar att 

informationen bör framgå tydligt till alla på företaget vilka kan tänkas komma beröras av 

situationen. Briggs (2007) till exempel menar också att företag bör ta initiativet och inte vänta 

på att gästen ska ta det första steget, det handlar om att hantera klagomål snarast och se till att 

lösa problem så att gästen blir nöjd.  

 

Kommunikationen i sociala medier kan skapa både risker och möjligheter (Nilsson, 2013). 

Författaren skriver vidare att en av de största möjligheterna är att kunna förneka eventuella 

rykten som inte stämmer, men även ifall det stämmer gå ut med sin version av händelsen. Då 

alla i företaget har möjlighet att integrera både formellt och informellt och efter en händelse är 

det viktig att all personal får förebyggande råd om vad som inte ska nämnas på de olika 

nätverken (Carlsson, 2012). De finns även risk med att de anställda i verksamheten kan skapa 

fel bild av krisen om de inte är tillräckligt insatta (Nilsson, 2013). Av den anledningen är det 

ett plus att ge personalen för sociala medier tillräckligt med ansvar för att kunna lösa 

hotellgästernas problem direkt, istället för att de ska vara tvungna gå igenom exempelvis 

ledningen eller styrelsen innan ett beslut kan tas (Bylund, 2010). Författaren menar att om 

problem tillkommer uppskattar gäster att en direkt interaktion med hotellet finns, på det viset 
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kan hotellet tillfredsställa dem snarast. Det ger även en chans till dialog och fortsatt relation 

till gäster vilket är av stor betydelse för varumärket. (Carlsson, 2012) 

 

3.4. Hotellkedjor - små och stora 

 

Hotellindustrin har haft en reell tillväxt under de senaste åren, där antalet sålda rumsnätter har 

haft en ökning på 2,4 miljoner. Även då finanskrisen inneburit en mindre nedgång har Sverige 

klarat sig relativt bra. (De Frumerie & Hirsch, 2010) 

 

När man pratar om hotell, menar Medlik och Ingram (2000) att man bör vara medveten om att 

storleken på hotell varierar samt att deras karaktär kan skilja sig åt. Hotell i stort sett erbjuder 

mer än bara boende, exempelvis restauranger. En viktig aspekt, som dock dominerar över 

både små och stora hotell, är förmågan att kunna ge personlig service till sina gäster. 

 

Det finns ingen allmän accepterad definition av vad som skiljer ett litet och stort hotell menar 

Rantakyrö (2004) men Carson (1990) citerar the Committee for Economic Development som 

berättar att ett litet hotell kan karaktäriseras genom fyra definitioner. Dessa innefattar bland 

annat att vara ett företag med en fristående ledning, där chefen i många fall också är ägaren, 

med en relativt liten storlek jämfört med den största enheten inom sin bransch. Ifall hotellet är 

litet kan även mätas i termer av bland annat försäljningsvolym och antal anställda. 

 

Strannegård (2009) menar dessutom att små, privatägda hotell allt oftare vänder sig till den 

målgrupp som är ute efter en exklusiv känsla vilken kan ge dem en känslomässig upplevelse. 

 

Små hotell har blivit allt viktigare för ekonomi, sysselsättning och mer populära enligt 

Hallafors (2002) som hävdar att dessa samt små restaurangföretag i dagsläget upptar en stor 

andel av den svenska marknaden. Moriarty och Jones (2008) menar att små hotell inte enbart 

är en mindre variant av stora hotell och att de inte bör arbeta med samma typer av 

marknadsföringskanaler. Istället är det mer optimalt att de tänker i banor som är mer lämpliga 

för de små hotellen i förhållande till de resurser som står till deras disposition. 

 

Holm och Österberg (2012) resonerar kring hur arbetet bör se ut på de sociala medierna, 

författarna menar att genom ett konstant arbete förr eller senare kommer detta generera en 

kundökning. De lägger även till att lokala små hotellverksamheter inte kan jämföra sig med 

stora internationella hotellkedjor när det kommer till att synas och höras på de sociala 

medierna. Även Johansson (2012) påpekar att små lokala hotellföretag i en helt annan 

utsträckning måste förhålla sig till de sociala medierna. Han anser att det inte är av lika stor 

vikt att vara jämt delaktig för att skapa god respons utan den traditionella marknadsföringen 

kan vara en bättre lösning.  

 

3.5. Sociala medier i hotellbranschen 

 

Fokus för hotell- och turismbranschen inom sociala medier bör ligga på konsumenternas 

konsumtionsmönster och motivationer, enligt en undersökning gjord av 
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marknadsundersökningsföretaget Text100, vilket har intervjuat 4 600 resenärer från olika 

länder. (Text100, 2012) Turisterna postar kommentarer om sina positiva upplevelser och det 

är viktig för hotell- och turismorganisationer att erbjuda den tekniska infrastruktur som 

möjliggör för dem att dela, skapa och ta emot information om varandras upplevelser. Detta 

växande sociala kapital kan enligt undersökningen på det viset sköts om organisationer i 

branschen för att vinna marknadsandelar i den ökande konkurrensen. (Text100, 2012) 

 

Utifrån det empiriska materialet kan man konstatera att det som främst ger konsumenterna 

inspiration gällande deras semestermål är: 

 

 Rekommendationer från familj och vänner - 63 % 

 Sökning på internet - 55 % 

 Information från resebloggare - 44 % 

 Inspiration från reseforum - 37 %   

 Från Facebook - 27 %.  

 

Över hälften av de tillfrågade respondenterna världen över använde sig av Facebook, 

TripAdvisor eller andra sociala medier för att få semesterinspiration. Den slutsats 

undersökningen drar av dessa siffror är att för att nå de grupper som i sin tur bäst kan påverka 

målgruppernas val, dvs. deras familj och vänner bör branschen arbeta integrerat mellan olika 

sociala medieplattformar samt den traditionella webben (Text100, 2013).  

 

Selg (2010) påstår att vänner och bekanta som finns på Facebook upplevs som närmare än de 

som inte finns där betonar ytterligare vikten av att organisationer inom hotell- och 

turismbranschen utnyttjar dessa kanaler väl för att nå sina målgrupper via deras “bekantas 

bekanta”. Dessa trender förökas i takt med att yngre generationer med större vana inom 

sociala medier blir äldre. Rent demografiskt får drygt 60 % av personerna i åldersgruppen 18-

34 år inspiration från sociala medier. För åldersgruppen 35-54 är talet över 40 % och för de 

över 55 år ligger siffran på drygt 15 % (Text100, 2013). 

 

Utvecklingen av olika appar är även omfattande och över hälften av alla resenärer laddar ner 

relevanta appar lika som, TripAdvisor, kartor, restaurangsökappar och appar för 

kollektivtrafik innan de åker iväg. Sociala medieappar används i hög grad under resor, främst 

för att hålla kontakten med vänner, familj och bekanta på hemmaplan under tiden (Text100, 

2013). 

 

Drygt hälften av de tillfrågade respondenterna påpekar att de skulle engagera sig mer i sociala  

medier om det fanns jämt tillgång till gratis WiFi (Text100, 2013).  
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4. Empiri 

 

4.1. Val av sociala medier 

 

Facebook är en dynamisk webbplats som är öppen för allmänheten där det är möjligt att 

skapa olika inlägg som bilder, statusuppdateringar eller länkar. Tjänsten används av drygt 500 

miljoner medlemmar varav 150 miljoner av dem har Facebook applikationen på sin 

mobiltelefon. Alla företag kan enkelt skicka nyheter till sina kunder samt skapa 

uppmärksamhet hos potentiella kunder genom att uppdatera sina inlägg på Facebook. 

(Holmström, 2010, s. 23) 

 

Twitter är en mikroblogg med begränsade inlägg som kan innehålla max 140 tecken. 

Användare kan lägga ut bilder och uttrycka sina åsikter genom korta ”tweets”. 

Dessutom finns det en sökfunktion därigenom användare kan hitta ett intressant tema och 

diskutera det med andra. (Holmström et al, 2010, s. 25-26) 

 

Instagram är en webbapplikation där användare kan ta bilder och lägga effekter på dem. 

Tjänsten används av över 1 miljon besökare vilket ger bra förutsättningar för företag att hålla 

en god relation till sina kunder och potentiella kunder. Ur ett marknadsföringsperspektiv 

skiljer sig Instagram från andra sociala medier då den även skapar en visuell och konstnärlig 

aspekt och presenterar företaget på ett personligt sätt. (Grafixstudio, 2013) 

 

TripAdvisor som är en typ av sociala medier grundades år 2000 i Massachusetts, USA. På 

hemsidan är de centrala aktiviteterna att recensera, betygssätta samt kommentera andra 

resandes recensioner. De granskningarna är strukturerade efter land, stad och 

upplevelsenäring. Varje recenserat företag får ett betyg mellan ett och fem som baseras på 

samtliga recensioner som gjorts av dess besökare. TripAdvisor har som mål att bli 

världsledande inom reseråd på internet. Varje månad besöker miljontals personer hemsidan 

för att ta del av recensioner och tips rörande hotell och restauranger. (Tripadvisor.com) Med 

några få klick på musen kan man via TripAdvisor nå ut till miljontals människor. 

Informationen sprids mycket snabbt och effektivt via eWOM. Recenserandet på TripAdvisor 

är frivilligt, vilket troligen ökar värdet och pålitligheten gentemot traditionella enkätbaserade 

gästrecensioner där svaren kan lätt påverkas av den bakomliggande organisationen. (Jeong et 

al., 2008) En studie av TimesOnline visar att 82 % av användare litar på recensioner som 

läggs ut på reserecensionssidor som TripAdvisor.  

 

4.2. Val av studieobjekt 

 

The Collectors Hotels är en lokal hotellkedja som ligger i Gamla Stan och består av tre 

hotell: Lord Nelson, Lady Hamilton och Victory Hotel. Kedjan startade som ett familjeföretag 

sedan 1973. På Victory Hotel på Lilla Nygatan hittades 18 000 silvermynt och 84 silverpjäser 

i ett hörn som var nergrävda där under 1700-talet. Detta hörn är en del av hotellets bar nu, 

Leijonbaren. Vi fick se det sistnämnda hotellet, då intervjun ägde rum där. (The Collectors 

Hotels, 2014) 
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Ibis är ett internationellt hotellföretag som ägs av Accor och har över 1700 anläggningar i de 

flesta länder, förutom Kanada och USA. Accor är ett av världens största franskägda företaget 

inom hotell- och turismbranschen som äger över 4100 hotell och 500000 rum i 90 olika 

länder. Denna verksamhet sträcker sig från budget- till lyxhotellen. Ibis hotellkedja består av 

tre olika karaktärer - Ibis Hotels, Ibis Budget och Ibis Styles, vilka skiljer sig i utbud och pris. 

I Sverige finns det 17 anläggningar som tillhör Ibis Styles, dock kommer vi koncentrera oss 

på tre av dem i vår uppsats - Ibis Stockholm Spånga, Ibis Styles Stockholm Järva, Ibis Styles 

Stockholm Odenplan. Dessa ingår i sin tur i hotellkedjan Unique Stay Hotels som har 6 

anläggningar i Stockholm. Eftersom respondenten jobbar inom Unique Stay Hotels berör 

informationen som vi fick från intervjun inte andra Ibis anläggningar i Sverige, utan bara de 

tre. Intervjun genomfördes på Ibis Styles Stockholm Odenplan. (Ibis, 2014) 

 

Best Western är världens största hotellkedja som ägs av USA och har över 4000 hotell i 100 

länder. I Sverige finns det 80 Best Western anläggningar varav 15 av dem ligger i Stockholm. 

Alla Best Western hotell i Sverige är rök- och porrfria och blev Svanenmärkta 2007. 

Samtidigt är alla Best Western hotell privatägda och har sin egen karaktär och historia. Vi 

besökte Best Western Kom Hotel Stockholm som har 143 rum, beläget i två byggnader och 

ligger mitt i centrala Stockholm (Best Western, 2014). 

 

Hilton Hotels är en internationell amerikanskägd hotellkedja som har 4000 hotell och 678000 

rum i 91 olika länder. I Hiltonkonceptet (Hilton World Wide) ingår tio hotellkedjor världen 

över. I Sverige finns det bara en Hilton anläggning med 289 rum och flera konferensrum. 

Hilton Stockholm Slussen ligger på Södermalm, där vår intervju ägde rum (Hilton World 

Wide, 2014). 

 

4.3. Resultat från djupintervjuer 

4.3.1. Intervju med Kicki Pallin Serby, The Collectors Hotels. 

 

Hur använder sig hotellkedja av sociala medier i sin marknadsföring?  

 

Kicki Pallin Serby jobbar med marknadsföring och försäljning, som är en sammansatt tjänst 

på 75 % på The Collectors Hotels. Hon jobbar aktivt på alla möjliga mediekanaler för att 

framföra hotellets budskap. Facebook, Twitter och Instagram är de som används mest. Twitter 

anser hon som en bra kanal för att nå journalister. Facebook är mer för dem som hade varit 

redan kunder hos dem, och sedan fortsätter att följa dem för att se vad som pågår på hotellen. 

Dessutom finns de på flera stora bokningskanaler som Booking, Expedia. Pallin Serby 

berättar att de också finns i olika sammanhang genom konferensbokningsbolag. Dessutom 

lägger hon ut pressmeddelande på Mynewdesk, vilket är Nordens ledande plattform för digital 

PR, när det är någonting speciellt som pågår. 

  

The Collectors Hotels är samlarens hotell först och främst som är en liten familjeägd kedja 

som bygger sig på dem fantastiska samlingarna som finns där, men en väldefinierad vision 

och värdeord som ska föras fram i sociala medier saknas för tillfallet. Många ändringar 

kommer att ske under det här året påstår respondenten.  
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Pallin Serby försöker ha under uppsikt på vad som utvecklas och vad som man förväntar sig, 

ska bli det starkaste sociala mediet i framtiden. Hon tycker att om man inte finns på Youtube 

med egna presentationer och video, kommer man lite efter. Prognoser som hon har läst och 

lyssnat är att YouTube kommer att förstärkas. Pallin Serby analyserar om att man trodde att 

Facebook skulle backa och inte behålla lika starka marknadsandelar men som det ser ut nu, 

ligger det kvar där fortfarande. Folk har ju skapat hela sitt liv på Facebook, samt Twitter finns 

också kvar relativt stabil men verkar inte förstärkas så mycket. Dessutom är Instagram väldigt 

behaglig, speciellt om man vill nå yngre generationer, den har blivit en populär 

kommunikationskanal i Sverige. Vidare tycker hon att LinkedIn inte används så mycket i 

Norden, men däremot används mycket i USA och då skapar man professionella nätverk. The 

Collectors Hotels finns på LinkedIn men har inte alls samma användningssätt.  

 

Hotellkedjan syftar på olika målgrupper för dem olika hotellen. På Lady Hamilton vänder sig 

man mer till familjer. Det är också ett kvinnligt hotell och ett sådant hotell som folk verkligen 

återvänder till för att det är tyst, lugnt och personligt. Ensamma kvinnliga gäster får en 

LadyGid och tas hand om lite extra. Lady Hamilton är ett sådant hotell som folk verkligen 

återvänder till för att det är tyst, lugnt och personligt. Lord Nelson är ett lite enklare hotell, det 

är trestjärnigt och vänder sig mot gäster som reser i statliga uppdrag, samt backpackers som 

vill bo centralt på sommartiden. The Collectors Hotels har blivit mycket starka på den ryska 

marknaden på dem sista åren, nämner hon. Men när vi frågade om de är aktiva eller är med på 

ryska sociala kanaler, hade hon sagt att det är de inte, däremot deltar hotellen på mässor, 

såsom Nordic Forum.  

 

Pallin Serby berättar att de är starkaste på Facebook och att det handlar om kommunikation, 

inte försäljning. Hon gör nya inlägg tre-fyra gånger i veckan och det gäller att ha en stor 

variation av dem, både personliga och opersonliga.  

 

The Collectors Hotels arbetar inte efter några ekonomiska ramar och Pallin Serby säger att 

meningen är att de inte ska göra det. De här tjänsterna som hon har, gäller både försäljning 

och marknadsföring. För Instagrams inlägg är en av ägarna ansvarig, men han är inte lika 

frekvent som Pallin Serby är på Facebook, utan det blir när det passar in.  

 

Hon tycker att man skulle kunnat göra mycket mer, men eftersom det inte är en viss budget 

och tid avsatt, görs all typ av marknadsföring via sociala medier vid sidan om. Pallin Serby 

hävdar att hon har en röd tråd och kontinuitet i sina inlägg, vill man satsa ännu mer, måste 

man investera både tid och pengar för att kunna köra kampanjer, som man betalar för. Men de 

har inte tagit något beslut om att göra det ännu. 

 

The Collectors Hotels skickar nyhetsbrev en gång i månaden, det är ytterligare en kanal. Då 

lägger hon också ut nyhetsbreven på Facebook för att ändå finns några som är intresserade 

men inte prenumererar på brevet.  

The Collectors Hotels har ett företag som gör en stor del av deras marknadsföringsarbete åt 

dem, Norwegian Play Marketing, som hjälper de att vara prefererade i dem stora 
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bokningssystem såsom Amadeus med flera. Dessutom mäter det RoI till en viss del med 

antalet besökare på deras hemsida, men detta görs inte via sociala medier. Hon ser som en 

möjlighet att kunna göra det om man skulle utveckla sidan och föra in en bokningsfunktion på 

Facebook. 

 

Kännedom, att förstärka varumärket är det väsentliga syftet inom sociala medier för The 

Collectors Hotels. Det är viktigt tycker hon att tala om dem grundvärderingarna, att hotellen 

är familjära, personliga och står för en bra kvalité.  

 

Hur ser interaktionerna ut mellan hotell och deras följare via sociala medier? 

 

Pallin Serby berättar att hon ständigt bjuder in kunder att vara aktiva och att bidra med 

innehåll. Hon försöker dela inlägget eller ha tävlingar och svara så fort någon interagerar med 

hotellen. Pallin Serby tycker att det vore trevligt med att folk blir mer aktivt på Facebook. 

Man kan bjuda in de som följer The Collectors Hotels på Facebook till olika evenemang. 

Hotellen brukar erbjuda rabatterade pris, speciellt via Facebook. 

 

Kommunikation på sociala medier skiljer sig från övrig marknadsföringskanal i användning 

av mer vardagligt tilltal tycker Pallin Serby. Man kan vara mer personlig i sociala medier. 

Pallin Serby berättar att det är viktigt att använda hashtags på Twitter och på Instagram. På 

Facebook använder hon hashtags när hon talar om respektive hotell. Man taggar till exempel 

på restaurangschef, som är känd i Stockholm, eller köksmästaren. Alla som följer dem kan se 

förbindelserna med deras hotell. 

 

På Facebook kommer vanligtvis ingen negativ kritik eller klagomål, utan mest 

hjälpförfrågningar om hur bokningar skulle göras samt lite beröm. Alla klagomål brukar 

komma via mail och det är viktigt att kunna lösa dem och ta dem på allvar. Pallin Serby 

nämnde att TripAdvisor är något som är viktigt för hotellkedjan, det är just där man får 

feedback från gäster. Dessa besvarar en av hotellägarna Bengtsson M. Pallin Serby tycker att 

man gör sig sårbar när man finns i sociala medier, men allting beror på hur man bemöter. 

Oavsett vad det skrivs, ska man vara aktiv och besvara snabbt på kritiken, detta ger ett mycket 

positivt intryck. The Collectors Hotels tycker att det är nödvändigt att vara i sociala medier. 

Man är i takt med tiden och visar att man följer med samt bryr sig om sina gäster.  

 

Har storleken på hotellkedjor någon betydelse i deras marknadsföring via sociala 

medier? 

 

Pallin Serby anser inte att det finns någon betydelse om hotellkedjan är stor eller liten i 

marknadsföringssättet via sociala medier. Hon påpekar att man ska finnas där var kunder 

finns och det känns konstigt om man inte finns på sociala medier. Exempelvis kommunicerar 

den yngre generationen nästan bara via sociala medier och de kommer troligtvis inte att leta 

hotell på hemsidan om de inte syns på sociala medier. Hon tycker att för att nå olika 

målgrupper är sociala medier en bra kommunikationskanal för att nu är det nästan alla där och 

hon anser inget samband med hotellkedjans storlek. Dessutom tror hon att sociala medier 
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kommer att bli någonting som stannar och inte kommer att försvinna. Vissa kommer att 

utvecklas och några kommer att bytas ut. Så att det gäller att etablera sig. 

 

4.3.2. Intervju med Daniela Öhman, Hilton Stockholm Slussen 

 

Hur använder sig hotellkedja av sociala medier i sin marknadsföring? 
 

Öhman sysslar med marknadsföringen på Hilton Slussen i Stockholm. Hotellet gör en del 

marknadsföring lokalt, men nästan allt går via deras region som omfattar Norden och 

tyskspråkiga Europa. Mycket av marknadsföringskampanjer och liknande kommer färdigt till 

dem samt hotellet är med i kampanjer som går ut över hela världen. Däremot när det kommer 

till sociala medier så görs för det mesta lokalt. De får vissa riktlinjer från Hilton worldwide, 

men kan välja själva på vilka medier de vill vara. Hilton är den hotellkedjan som har mest 

Facebook fans i hela världen, World Wide, nämner Öhman. Men många hotell har sina egna 

Facebook, Twitter och Instagram sidor. De försöker samarbeta mycket genom att ha uppsikt 

över vad Hilton World Wide eller Hilton Hotels Resources lägger upp, om det är någonting 

som de upplever att de kan dra nytta av så kan de följa efter och vice versa. Öhman berättar 

att de är aktiva för tillfället på Facebook, Twitter och Instagram, både för hotellet och deras 

restaurang. Hotellet har även en boknings funktion på Facebook sida, som inte dock fungerar 

så bra. Folk bokar inte hotell via Facebook, utan de går på en nätsida, antingen hotellets 

hemsida eller någon trepartskanal, som Booking. 

  

Öhman är den person som jobbar mest med sociala medier på Hilton Slussen, men hon tycker 

att det blir bättre om flera personer engagerar sig. Det kan hända att det är någon annan som 

skickar några bra bilder när någonting har hänt, eller någon som har sett en intressant artikel 

som berör Stockholm, Södermalm eller deras hotell. Hon får information från sina kollegor 

för att hon sitter på kontoret mesta tiden och inte alltid ser vad som pågår runt omkring i 

hotellet. De vill ge mycket information om vad som pågår men som inte syns, vad som händer 

på kontoret eller i köket, till exempel. Alla anställda på Hilton Stockholm Slussen uppmuntras 

att skicka information till henne som kan läggas ut på sociala kanaler. För att ibland har man 

att lägga tio saker på en vecka, ibland finns det ingenting, men man måste ändå vara 

konsekvent. Öhman menar att om man är med i sociala medier, så ska man vara där 

regelbundet.  

 

Respondenten berättar att tidigare personal, hyrde in ett konsultföretag som berättade om 

möjliga strategier inom användning av sociala medier, vilka används fortfarande. Enligt 

Öhman gäller det att testa saker och ting och det märks snabbt vad som är populärt. 

Exempelvis om det är hundra människor som gillar, då vet man vad är bra att lägga upp. 

Öhman brukar göra research om det finns något intressant som händer i Stockholm, som är 

relevant att gå ut med på sociala medier. Exempelvis följer Hilton Stockholm Slussen Visit 

Stockholm, vilka är väldigt aktiva på Facebook. Hotellet är någon sorts partner med dem.  

 

Hilton Hotels and Hilton Resource sysslar även en del med Youtube. I Stockholm har de 

funderat på att göra en video, men det är ett stort och kostsamt projekt. Man måste fundera på 
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budskapet som ska framföras och det ska ha en viss professionell nivå. Hilton World Wide 

har vissa standarder som ska följas. Just nu är det inte aktuellt lokalt, påstår Öhman. 

 

Hur ser interaktionerna ut mellan hotell och deras följare via sociala medier? 

 

Hilton är ett business hotell, så att affärsresenärer är den största målgruppen. Det finns sexton 

konferenslokaler på hotellet som ofta används. Deras andra målgrupper är också “leisure” 

resenärer, särskilt på helgerna, inte så mycket barnfamiljer, mera par och kompisgäng, påstår 

respondenten.   

 

Öhman berättar att de har blivit sämre på TripAdvisor på sistone men problemet diskuteras 

för tillfället och förändringar kommer att ske. Det handlar om vem som har tid och vem som 

är den mest lämpliga person som kan besvara kommentarer och klagomål. Man bör ha 

tillräckligt mycket information om dem saker som pågår på hotellet för att kunna ge ett bra 

svar. Hilton har sina egna system där kunder får ett mail och hotellet kan svara på deras 

recensioner. Dessa kanaler är allra viktigaste för dem, enligt Öhman. Hon anser att 

TripAdvisor är också en viktig kanal, för att där väljer besökare vart de ska åka. Då är det 

betydelsefullt att de ser att hotellet har varit aktivt och svarar på det som kunder skriver. Men 

det är under arbete för tillfället när det gäller TripAdvisor.  

 

Nuförtiden måste man finnas med på sociala medier, för att där kunderna är, anser Öhman. 

Människor tycker att det är roligt, det är dit som de naturligt går. Och då vill hotellet också 

vara där och kunna erbjuda någonting för sina gäster, eller potentiella gäster. Det kan hända 

att det påverkar försäljning, detta är dock svårt att veta, berättar Öhman. Enligt mätningar, 

betyder mera “likes” att fler människor ser vad hotellet sysslar med. Hilton Stockholm 

Slussen hoppas på att de som gillar dem på Facebook sida har rekommenderat till någon 

annan, som rekommenderar till någon annan, en word of mouth process. 

 

Hilton syftar på att även de som inte har bott på hotellet, ska tycka att det är ett roligt ställe att 

komma till. De fokuserar sig mycket på att visa olika “behind the scenes”, vad som händer på 

kontoret, platser som kunden aldrig kan komma till. På det sättet får kunder en inblick till vad 

de gör, hur och vem. Hotellet har många stamgäster som kommer ofta, kanske varje vecka 

och dessa tycker att det är roligt att följa dem. Hilton Stockholm Slussen vill att det ska 

kännas roligt för kunder. Man vet aldrig hur långt sociala medier kan gå, anser Öhman. Om 

potentiella kunder tycker att det är underhållande på hotellet, bokar de kanske en vistelse.  

 

Öhman anser att kommunikation via sociala medier är lättsammare än via andra 

kommunikations kanaler och det är det som är fördelen. Man kommunicerar mer som man 

kommunicerar med sina vänner. Det är inte så officiellt och strikt på samma sätt utan man kan 

vara rolig och personlig, ha sina ”smiles” och sina hjärtan. Arbetet på sociala mediekanaler 

behöver inte heller vara planerat, man kan lägga upp informationen snabbt. Vissa saker är 

planerade mer, till exempel en ny kampanj som kommer för samtliga Hilton anläggningar. 

Men det kan också vara spontana inlägg, ifall det händer något roligt på hotellet. 
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Människor blir mer och mer vana att lägga ut allt möjligt på sociala medier. Det kan vara allt 

från positiv till negativ kritik. Hilton Stockholm Slussen har ingenting emot att få den, men 

anser att ibland är det mer sakligt att kontakta dem direkt än att lägga ut informationen. Det 

som skrivs stämmer inte alltid. Då är det väldigt lite man kan göra, så det kan vara 

problematiskt. Om det är någonting som har gått fel så vill hotellet gärna att kunden kontaktar 

dem. Men ibland får de ingen möjlighet att få kontakt utan får se det på Facebook och kan inte 

göra någonting. Dock är det väldigt sällan de får negativ kritik, enligt Öhman. Man måste 

vara väldigt försiktigt med vad man lägger ut, vad man säger, hur man säger. Så länge man 

håller det i lättsam ton och inte allt för allvarliga saker, exempelvis något politiskt, brukar det 

inte vara någon stor risk, nämner Öhman. 

  

Har storleken på hotellkedjor någon betydelse i sin marknadsföring via sociala medier? 

 

Öhman tror inte att det finns någon skillnad mellan en stor eller liten hotellkedja när det gäller 

sociala mediekanaler. Så länge man är i en bransch där man arbetar med människor, som alla 

hotell, restauranger och barer, har behov av sociala medier. Hon tycker att kunder vill komma 

lite närmare och se vad som pågår på respektive ställe, speciellt bakom kulliser. Behovet är 

lika stor både för stora och små. För små kan det dock ta lite längre tid att bygga en kundkrets, 

om inte de använder sig av reklam, påpekar Öhman. Alla hotell blir påverkade av vad som 

händer i Stockholm och i resebranschen i största allmänhet. Hon tycker att det finns hur 

mycket som helst att tala om i den här branschen, allt från mat till konferenser, till att bo på 

hotell lika som för stora och små hotellkedjor. 

 

4.3.3. Intervju med Staffan Åkerlind, Unique Stay Hotels.  

 

Hur använder sig hotellkedja av sociala medier i sin marknadsföring? 

Staffan Åkerlind jobbar med försäljning, Revenue och marknadsföring på Unique Stay 

Hotels. Tre utav de är Ibis Stockholm Spånga, Ibis Styles Stockholm Järva, Ibis Styles 

Stockholm Odenplan.   

 

Ibis ägs av Accor, en fransk kedja, med huvudkontor här i Stockholm och ett i Paris som 

också jobbar med marknadsföring, till viss del via sociala medier. Accor som står för kedjan, 

förekommer väldigt mycket i sociala medier speciellt i Twitter, Facebook, Instagram. Inom 

Unique Stay Hotels har de det också och han är ansvarig för vad de vill förmedla och hur de 

ska göra det, men rent praktiskt är det personer på respektive hotell som jobbar med det. De är 

inte insatta så mycket än så länge och som Åkerlind sa “de är på gång”. För skrivande stunden 

är det bara några veckor tillbaka sedan alla Ibis anläggningar inom Unique Stay Hotels har ett 

Twitter, ett Instagram, ett Facebook konto och ska börja vara mer aktiva. Alla ovannämnda 

anläggningarna är olika både när det gäller läge, standard, vilken typ av hotell det är, men 

framför allt när det gäller gäster och vilka gäster man vill kommunicera med. Så att 

marknadsföringen via sociala medier ska ske separat och då får det tas lokalt och kännas av. 

Exempelvis på Ibis Styles Stockholm Odenplan är det 75 % utländska gäster, i Spånga är det 

99 % svenska gäster och då blir det olika typer av kommunikation och 
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kommunikationskanaler. Det måste vara roligt i början, sedan kan man styra mera beroende 

på varje enskild anläggning, vad som funkar bäst, tycker Åkerlund. På en anläggning kan man 

jobba väldigt specifikt med kampanjer, medan på en annan kan man bara skapa en känsla av 

det hela med bilder, för att skapa någon slags image. Unique Stay Hotels har en stor nytta av 

samarbetspartner som Booking, Expedia och Hotels även Accor egna sidor berättar Åkerlind. 

Det kommer många instruktioner från huvudkontoret i Paris när det gäller bilder till exempel. 

Det är relativt styrt vilken typ av bilder man får gå ut med. Dessutom får man inte skriva 

något rasistiskt, homofobiskt, någonting som upprör någon. Man ska ha en god ton i kontakt, 

det som anses som standard, hävdar Åkerlind. Dock styr huvudkontoret aldrig vad lokala 

anläggningar ska promota. 

 

Ibis Odenplan har nyligen gått att vara ett privat, litet familjeägt hotell Gustav Vasa Hotell, till 

att renoveras och bli en del av Ibis Styles familjen. Hotellet blev en helt annan produkt och 

genom att genomföra en lyckad kampanj via Facebook har de ökat kännedom och satt sin 

plats på kartan.  

 

Åkerlind berättar att han inte tror att huvudkontoret kontrollerar vad de gör på Twitter, 

Instagram och Facebook lokalt. Men de var tvungna ändå att söka lov hos dem för att kunna 

marknadsföra sig på det sättet. 

 

Den andra typen av marknadsföring, när det gäller sociala medier, är just sammarbeten med 

olika tredje partskanaler, såsom Expedia. Men de kommer att satsa mycket på Instagram för 

att bilder säger en hel del och om man vill nå en yngre målgrupp ska man storma Instagram. 

Dessutom har Unique Stay Hotels inlett ett samarbete med ett företag som kommer att göra en 

film om respektive anläggning. Ibis Styles Odenplan har haft en Youtube video sedan 

tidigare, men den blev inte speciellt bra. Det var dåligt kvalité och förmedlade inte riktig vad 

de ville. De planerar att satsa på Youtube i framtiden för att rörliga bilder är ännu bättre än 

bara bilder.  

 

Ibis Style Odenplan är medvetna att de borde arbeta mer med sociala medier, men vet kanske 

inte varför de ska göra det, enligt Åkerlind. Han hoppas att ju mer de arbetar med det desto 

mer de vet vad som funkar. Idag uppdateras information på kanalerna inte så ofta, bara om det 

händer någonting. Mycket handlar om nya menyer på restaurang, såsom vårmeny eller 

julbord.  

 

Just nu är det Ibis Slyles Odenplan som kräver mest arbete av alla Unique Stay Hotels 

anläggningar. Det beror på bland annat att det är helt nytt som en del av Ibis kedja. Dessutom 

vill de förändra vilken typ av gäster som kommer. Hotellet föredrar affärsresenärer på 

vardagar och utländska lågbudget gäster samt unga par på helger. 
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Hur ser interaktionerna ut mellan hotell och deras följare via sociala medier?  

Unique Stay Hotels har precis skapat konton på TripAdvisor och varje platschef har som 

ansvar att varje dag besvara gästkommentarer, eventuella klagomål, samt se till att all 

information ute är korrekt. 

 

Åkerlind nämner att de håller på att få rutiner kring TripAdvisor, så att alla som lämnar en 

kommentar ska får ett svar inom 24 timmar. Han tycker att det borde vara fler som är 

engagerade i besvarandet av kommentarer. Det är viktigt att alla som arbetar i receptionen har 

tillgång till sociala medier för att receptionen är hotellets hjärta, dygnet runt ska hotellet ha 

den möjligheten att interagera med kunder via sociala medier.  

 

När det gäller Facebook kommer Unique Stay Hotels att ha speciella kampanjer såsom 

sommarpris, bo 3 nätter betala för 2, boka tidigt. Då är det väldigt olika, beroende på 

anläggning. Ibis Styles Odenplan behöver exempelvis en sådan kampanj redan i påsk, medan 

andra hotell är fullbokade i påsk. Det är där de ska använda sociala medier till stor del. 

Åkerlind styr dem kampanjerna och respektive platschef får jobba med det och ta emot 

bokningarna. Dessutom brukar Unique Stay Hotels ha tävlingar via sociala medier, på Ibis 

Styles Stockholm Järva har till exempel hotellövernattningar lottats ut.  

 

Just nu är det en väldigt liten del av marknadsföring som sker via sociala kanaler, berättar 

Åkerlind. Unique Stay Hotels vill kunna utveckla och styra dessa mediekanaler själva, 

eftersom de anser att det inte kostar lika mycket som andra typer av marknadsföring. Åkerlind 

betonar att det är viktigt att rikta sig direkt till dem målgrupper som man vill nå. Det är den 

främsta anledningen till att de måste agera. Däremot får man inte underskatta det personliga 

mötet heller. Väldigt mycket kan göras genom att man exempelvis har ett mingel på hotellet. 

Det är en typ av interaktion med gäster också, säger respondenten. 

 

Har storleken på hotellkedjor någon betydelse i sin marknadsföring via sociala medier? 

 

Åkerlind tycker att behovet att marknadsföra sig via sociala medier är lika stor för alla men 

möjligheter är så mycket större för dem stora. Det är ett nytt sätt att kommunicera på alla plan. 

För tio år sedan kunde inte någon förutspå vad det skulle innebära med sociala medier och hur 

man ska jobba med dem. Åkerlind anser att det är viktigt att följa med teknikens utveckling. 

 

4.3.4. Intervju med Robert J. Flink, Best Western (BW) Kom Hotel Stockholm  

 

Hur använder sig hotellkedja av sociala medier i sin marknadsföring? 

 

Best Western är världens största hotellkedja, men alla anläggningar har sina egna ägare och 

den är inte centralstyrd som Scandic Hotels eller Nordic Hotels. Alla kan bestämma sin egen 

interiör och egen logotyp, parallellt med BW. Det är både ett eget hotell och en stor 

internationell hotellkedja, det blir två identiteter, berättar Flink. Som kedja är de stora, men 

som Kom Hotel Stockholm är de ett litet hotell och det är inte centralt styrt. De har bara vissa 
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riktlinjer som kommer från BW World Wide, och hotellet får dem från BW centrala kontoret i 

Sundbyberg. 

 

Flink sitter som marknadschef på Kom Hotel Stockholm, samt han är ordförande för alla 

marknad- och säljchefer för region Stockholm. De jobbar tillsammans i den bemärkelsen att 

BW huvudkontor har tagit fram riktlinjer över sociala medier, där varje BW anläggning kan 

ansluta sig till om de vill. Annars så får de göra egna lokala upphandlingar som ett enskilt 

företag. Flink brukar ha interna möten med hotellchefer och planerar tillsammans vad som ska 

göras på sociala och digitala medier. 

 

Flink berättar att de ligger på den 50 plats av 180 anläggningar i ranking i Stockholm på 

TripAdvisor. De är med i Instagram, Facebook, Google+ och alla tredje partskanaler som är 

också en social media kanal, enligt Flink, med tanke på att det skrivs recensioner och det ges 

kommentarer. De är med på 15-20 olika tredje parts kanaler och Booking är den största. 

Dessutom har BW egna kanaler såsom globala distributions kanaler, där det görs flesta 

bokningar.  

 

BW tror på en framtid av Youtube som en sort av sociala media. Panoramaannonsering i vissa 

sociala medier, tycker Flink, kommer de också att satsa på i framtiden, men för tillfället vill 

de satsa så mycket som möjligt på dem traditionella sociala kanalerna och hemsidan. 

De har ett Twitter konto men de är inte aktiva där. Flink tycker att om man kommer in på 

någon social kanal ska man vara aktiv, så att folk känner att det är intressant att följa. Flink 

påpekar att man måste lägga tid och resurser på rätt och att man inte kan vara med överallt. 

Facebook, Instagram och Youtube kommer de att jobba hårdare med. Inte så mycket med 

Google+ för nuvarande. Däremot tittar de aktivt på LinkedIn, som kan vara en kanal som de 

kliver in tydligare lite längre fram, påstår Flink. LinkedIn är ett forum som gör rakare 

kommunikation. När man är med där vill man marknadsföra sig själv och sitt bolag som man 

representerar. Det är lätt att hitta forum i branschen som man kan dra nytta av.  

 

BW Hotels kommunicerar med värdeord redan i sina sociala kanaler, men det gör de inte som 

enskild enhet. De orden som poängteras är uniktighet, hög kvalité, service och att det är 

personligt. Alla BW hotell har gratis internet, kaffe/te, samt det är porrfritt och rökfritt. BW 

satsar på sport och hälsa genom att synas som sponsorer i olika idrottsevenemang, att vara 

delaktig ger ett mer värde att förknippas, berättar Flink. 

 

Hur ser interaktionerna ut mellan hotell och deras följare via sociala medier? 

 

Kom Hotel, som är en del av BW, är ett hotell som alla kan anpassa sig till, de har både 

affärsresenärer och privata resenärer. Måndag till torsdag är 80 % affärsresenärer, fredag till 

söndag är tvärtom, 80 % privatresenärer. Privatresenärer kan vara då från en familj till ett par, 

till en singel. De har inte så mycket av fritidsgruppen, de fokuserar på affärsresenärer primärt.  

Det kommer ingen negativ kritik på Facebook, däremot kan det komma på TrivAdvisor eller i 

Medalia som är en feedback kanal just för BW. Då får man bemöta och besvara det snarast 
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och det är oftast deras Revenue manager och hotellchef som svarar på dem. Genom ett snabbt 

svar vänds situationen och besökarna blir nöjda. 

 

Hotellets varumärke beror på vad de förknippas med, vilka varumärken samarbetar de med. 

Det som påverkar responser gentemot gäster och besökare. Det hänger helt och hållet på 

vilken miljö hotellet befinner sig i. Flink påpekar att man måste kapa ett varumärke som 

tilltalar den målgruppen. Om man vill ha en yngre målgrupp, då man ska jobba med olika 

konserter, som till exempel Live Nation, och satsa mer på Instagram. 

 

Kom Hotel som en enskild enhet är mest aktiv på Facebook för nuvarande och den används 

inte som säljkanal. De vill använda själva flödet mer för allmän information, inte 

säljorinterad. Just nu vill de visa att de finns och vad som pågår lokalt. 

 

Slutligen anser Flink att de fysiska mötena aldrig kommer att försvinna, med de kommer att 

förändras. Det kommer nya videokonferenserna och digitala möten. 

 

Har storleken på hotellkedjor någon betydelse i sin marknadsföring via sociala medier? 

 

Flink poängterar att sociala medier är ett forum som man inte kommer ifrån. Han berättar att 

man pratade tidigare att Facebook kanske håller på att dö ut, men det visar sig att det aldrig 

kommer att dö ut, utan sociala medier är en del i samhället. Alla måste vara med där för att 

kunna kommunicera på olika sätt. Han ser inget val, man kommer inte ifrån det och de 

kommer alltid att finnas där. 

 

Flink tycker att alla behöver vara i sociala medier i någon form, samtidigt bör man dra 

gränsen vad sociala medier är. Om man tittar på hotellindustri, då köper 95 % online hos BW 

och de flesta kommer från olika tredje partskanaler. Då tycker han att det är också en sort av 

sociala medier som inte går att utesluta. Online kanalerna är största att leverera logi till hotell, 

oberoende om kedjan har hundra hotell eller om den har ett hotell, nämnde Flink. 
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4.4. Observationer: Matris 

 

I denna matris presenterar vi egna observationer som genomfördes på utvalda sociala 

mediekanaler för varje respektive hotell. 

 

Vid ifyllning av matris modellen valde vi att använda tecken som betyder följande: 

+ ja, det finns/har; 

– nej, det finns inte/har inte. 

Vissa frågor har vi även fyllt i med hjälp av siffror och ord för att uppge antal eller 

tidpunkt/tidsträcka. 

 

TripAdvisor Victory Hotel Best Western 

Kom Hotel 

Stockholm 

Ibis Styles 

Stockholm 

Odenplan 

Hilton 

Stockholm 

Slussen  

1. Hur ofta är 

företaget aktivt? 

Ofta Ibland Aldrig Aldrig 

2. Antal personer 

som har skrivit 

omdömen 

200 392 142 1251 

3. Högsta 

medlemsbetyg 

Utmärkt (97) Mycket bra 

(216) 

Mycket bra 

(68) 

Mycket bra 

(518) 

4. Hur snabbt 

besvaras inläggen? 

Inom 1 vecka Från 1 vecka 

till 4 månader  

- - 

5. Är all negativ 

kritik besvarad av 

företaget? 

+ - - - 

6. Svarar företaget på 

ställda frågor? 

+ - - - 

7. Förmedlas råd i 

recensioner?  

+ + + + 

8. Publiceras 

information i 

recensioner i form av 

story?  

+ + + + 

Facebook     

1. Har företaget en 

Facebook sida? 

+ + + + 

2. Hur många 

följare? 

657 337 12 2545 

3. Publiceras 

information om 

företaget? 

+ + - + 

4. Svarar företaget på + + - + 
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frågor? 

5. Publiceras 

underhållande 

inslag? 

+ + - + 

6. Delar företaget 

inspirerande länkar? 

- + - + 

7. Delar företaget 

andras inlägg? 

- - - + 

8. Finns det bilder på 

sidan?  

+ + - + 

9. Är personer i 

bilderna taggade? 

- + - + 

10. Hur ofta nya 

inlägg publiceras? 

flera gånger 

per vecka 

flera gånger 

per vecka 

- varje/ 

varannan dag 

11. Är följare aktiva 

(likes/kommentarer)? 

+ + - + 

12. Finns det 

bokningsfunktion på 

sidan?  

- + - + 

Instagram      

1. Har företaget en 

Instagram sida? 

- + - + 

2. Hur många 

följare? 

- 35 - 264 

3. Är följare aktiva 

(likes/kommentarer)? 

- + - + 

4. Publiceras 

information om 

företaget? 

- + - + 

5. Finns det 

inspirerande inslag? 

- + - + 

6. Finns det 

underhållande 

inslag? 

- + - + 

7. Hur många inlägg 

finns det på sidan? 

- 28 - 192 

8. Hur ofta 

publiceras nya 

inlägg? 

- en gång per 1-

2 månader 

- minst en gång 

per vecka 

9. Använder 

företaget hashtags? 

- + - + 
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5. Analys  

 

5.1. Hur använder sig hotellkedjor av sociala medier i sin marknadsföring?  

 

Enligt Castronovo & Huang (2012), använder företag sociala medier för att lyckas med en av 

tre huvudsakliga målsättningar: skapa ökad kännedom, försäljning eller förstärka 

varumärkeslojalitet. Utgående från detta och baserat på vår undersökning har vi märkt 

följande tendens. De mindre lokala hotellkedjor har framför allt behov av att öka kännedom 

och framföra hotellets identitet och grundvärderingar. De stora internationella hotellkedjor har 

redan ett känt namn och därför har som mål att förstärka varumärkeslojalitet genom 

lojalitetsprogram och speciella erbjudande för medlemmar. Ingen av respondenter har angett 

försäljning som sitt primära syfte med användning av sociala medier, men som dock ligger till 

grund för samarbete med tredje partskanaler, såsom Booking.com.  

 

En gemensam åsikt är att hotellens närvaro på sociala medier är en företeelse som inte går att 

undvika. Respondenterna nämnde att den är en del av samhället och företaget ska vara där var 

kunden är. Detta kan vi se i Text100`s undersökning som visar att över häften av de 

tillfrågade har använt sig av sociala medier för att inspireras till sin konsumtion. Siffran för 

åldersgruppen 18-34 år ligger på 60 % samt 35-54 år - över 40 %, vilka är goda argument för 

hotellverksamheter att ha en målmedveten närvaro i dessa kanaler.  

 

Den största anledningen hotellen anger för att inte finnas på fler sidor eller vara mer aktiva på 

de sidor där konton finns, är en tid- och resursbrist, men alla hotell verkar som att de har stora 

satsningar i framtiden på sociala medier. Alla våra respondenter anser att Facebook fungerar 

bäst för deras verksamhet och därför där lägger de ner största delen av tiden. Detta stämmer 

bra med vad Kaplan & Haenlein (2010) skriver om att det är viktigt att välja vilka sociala 

nätverk man vill vara med på då det finns många. Hotellen har valt sociala nätverk med tanke 

på hur de lättast når ut till så många som möjligt dessutom har även konton på flera nätverk 

där de inte är så aktiva än, men har förberedelse för framtiden.  

 

Alla respondenter påpekade under intervjuernas gång hur viktigt det är att vara konsekvent på 

sociala medier, både med att lägga ut nya inlägg och med att besvara kundernas recensioner. 

Detta är en orsak varför samtliga hotellkedjor väljer att använda vissa mediekanaler och avstå 

helt från andra. Park och Allen (2012) varnar också att företaget bör undvika att svara på 

recensioner i en period och sluta i en annan, utan recensionerna ska besvaras regelbundet. 

Genom ett konstant arbete med utvalda kanaler kommer detta förr eller senare att nå den 

tänkbara målgruppen och leda till kundökning, påstår Holm & Österberg (2012).  

 

En viktig sak som samtliga respondenter är överens om är att vara försiktiga med vilken sorts 

information som läggs ut. De anser att kommunikation på sociala medier ska hålla en lättsam 

ton och inte beröra allvarliga saker, som exempelvis politik eller religion. På så sätt är risken 

för misslyckande minimal, då kommunikationen blir av mer underhållande karaktär. 

Falkheimer & Heide (2003) understryker att människor tolkar information på olika sätt vilket 
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företaget ska vara medvetet om. Ett och samma budskap kan betyda olika saker för olika 

kunder, därför bör det formuleras välgenomtänkt. 

 

Vi anser att Instagram är en form av pull-strategi, som beskrivs av Steenburgh, Avery och 

Naseem (2009). Företaget skapar då det huvudsakliga innehållet genom att lägga ut bilder och 

videor som kan förstärka varumärket och locka konsumenter. Alla intervjuade hotellkedjor är 

medvetna om detta verktyg och arbetar aktivt med det, men drar inte så mycket nytta av 

kanalen än, som det verkar i praktiken. Detta kan bero på att Instagram är ett relativt nytt 

media och det tar tid innan det blir effektivt. Alla våra respondenter anser att det är en bra 

kommunikationskanal för att nå ut den yngre målgruppen. 

  

Vi vill nämna att samtliga intervjuade personer jobbar inom sälj- och marknadsavdelning och 

inte har marknadsföring via sociala medier som huvudansvar.  

   

5.2. Hur ser interaktionerna ut mellan hotell och deras följare via sociala medier?  

 

The Collectors Hotels arbetar aktivt med att uppmuntra kundernas engagemang på Facebook, 

vilket Text100:s undersökning om sociala medier i hotell- och turismbranschen också pekar ut 

som en nyckelfaktor i form av att denna typ av verksamheter har mycket att vinna på att 

erbjuda en teknisk infrastruktur som underlättar för gäster att skapa, dela och ta emot 

information om varandras upplevelser.  

 

Det som Hilton själva menar är vägledande för deras närvaro på Facebook och är möjligheten 

att hålla kontakten med gästerna och ge dem en objektiv bild av hur de är som organisation. 

De vill skapa en hemkänsla och det menar de även ska belysas i deras kommunikation via 

sociala medier (Öhman, 2014). Eftersom sociala medier genomsyras av en lite mer personlig 

och informell samtalston samt relationsskapande snarare än direkt produkt- och 

tjänsteförsäljning (Carlsson, 2010).  

 

Huvudsakligen ser The Collectors Hotels inte TripAdvisor som en marknadsföringskanal utan 

snarare som ett bra sätt att kommunicera, (Serby Palin, 2014), vilket överensstämmer väl med 

Carlssons (2010) påstående om att sociala medier inte är lämpade för direkt 

produktförsäljning utan snarare är forum för dialog och relationsbyggande.  

 

På TripAdvisor är de mer passiva och tar in och analyserar den kritik som kommer upp. The 

Collectors Hotels besvarar i regel offentlig kritik till gästerna bland annat personligen för att 

visa att de tar problemet på allvar och inte bara vill få det att se ut som om de bryr sig (Palin 

Serby, 2014). Briggs (2007) skriver också att det är viktigt att hantera klagomål snarast, för att 

försöka lösa situationen fortast möjligt. På detta sätt kan hotellet anses arbeta med att bygga 

personliga relationer med sina gäster genom att fokusera på en mer privat kontext. De 

kontaktar gästerna individuellt för att faktiskt lösa problem istället för att offentligt förklara 

sig. Själva menar The Collectors Hotels att deras gäster uppskattar detta och de upplever även 

att negativ kritik i de flesta fall tas bort av gästen själv när problemet löstes. Detta 
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konstaterande stärks av den slutsats Text100 landar i med sin undersökning som gör gällande 

att resenärer helst postar kommentarer rörande positiva upplevelser.  

 

Best Western hävdar att negativ kritik kan vändas till en positiv situation om företaget 

bemöter och besvarar den snarast. Detta skriver även Dwivedi (2007) att gästerna framför allt 

strävar efter att få ärliga svar på klagomål och inte någon sorts kompensation. Om företaget 

visar att problemet är löst leder detta till tillfredställda kunder.  

 

Sparks & Browning (2010) skriver att via sådana sorts nätverk som TripAdvisor skapas något 

som kallas för electronic word of mouth (eWOM), då budskapet sprids online och inte via det 

traditionella sättet word of mouth. Alla våra respondenter berättade att de inte hade word of 

mouth som mål i sin planering, utan de hoppades på att deras erbjudande är så bra att folk 

sprider vidare detta. Bylund (2010) menar också att budskapet är av stor vikt när gäster väljer 

hotell, i och med att hotellen befinner sig på ett publikt nätverk.  

 

Samtidigt skriver Sparks och Browning (2010) att eWOM som publiceras är något som finns 

kvar ett antal år på nätverken, det som kan skapa eventuella problem i framtiden. Fors (2012) 

menar därför att det är betydelseful att företag varsamt tänker igenom det som ska publiceras, 

och att den medarbetare som berörs av situationen är väl informerade. Detta påpekades av alla 

våra respondenter och det stämmer att alla inlägg går genom personalen som är ansvariga för 

marknadsföringen. Park och Allen (2012) antyder att hotellchefer bör ha en uttänkt strategi på 

hur de ska hantera och besvara all sorts feedback. Men enligt våra respondenter ingen utav de 

hade ett sådant, däremot vill vi nämna att The Collectors Hotels feedback på TripAdvisor 

besvaras av själva hotellchefen som är företagets delägare. De övriga respondenter uppgav 

platschefer och Revenue manager som ta hand om respons på kommentarer.   

 

Bylund (2010) hävdar däremot att genom att ge personalen för sociala medier möjlighet att 

besvara feedback utan mellanled, bidrar det till att relationen stärks mellan gäst och 

varumärke. Denna tanke hade Ibis också, Åkerlind påpekade i intervjun att många saker som 

pågår i hotellet händer utanför hans arbetstider och därför anser han att även personalen från 

receptionen skulle kunna ha tillgång till att bemöta olika sorts respons. Åkerlind kommer att 

satsa på att realisera detta med hjälp av olika strategier som han inte avslöjade för oss. 

 

5.3. Har storleken på hotellkedjor någon betydelse i sin marknadsföring via sociala 

medier? 

 

Utifrån vår intervju med Serby Pallin vet vi att The Collectors Hotels är en liten, privatägd 

och lite mer exklusiv hotellkedja, det stämmer överens med det som Carsson (1990) ta upp 

om en definition på ett litet hotell. Ett av de hotell erbjuder ett exklusivt bemötande gentemot 

kvinnor som reser ensamma, det tas upp av Strannegård att små hotell har som målgrupp 

gäster som är ute efter den exklusiva. The Collectors Hotels marknadsför detta aktivt på 

sociala medier, däremot inget liknande budskap kommer upp hos andra observerade 

hotellkedjor.  
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Kaplan & Haenlein (2010) teori om att sociala medier, tillåter företag att kommunicera med 

konsumenter på ett effektivare sätt och till en lägre kostnad än vad som är möjligt med 

traditionella kommunikationsverktyg, just därför blir detta intressant både för stora och små 

företag. Detta kan ses utifrån våra intervjuer, eftersom oavsett storleken på hotellkedja, alla 

strävar till en mer aktiv närvaro på respektive sociala kanaler. Men det verkar som att det 

finns några skillnader i deras sätt att se på denna. Från intervjuerna med representanter för 

Hilton och Best Western fick vi veta att dessa gigantiska hotellkedjor har valt att avstå från 

traditionella kommunikationsverktyg som exempelvis print och TV, och bara använda 

internetkanaler. Dessutom koncentrerar de sig på utvalda medier, mest TripAdvisor, Facebook 

och Instagram, vilket är en rationell hantering, enligt Kaplan & Haenlein (2010). Författarna 

påstår att företaget inte kan vara aktivt på alla kanaler utan får välja dem som passar bäst 

beroende på resurser och primära målgrupper. Ibis Styles hotell i Stockholm riktar sig mest 

till samma mediekanaler men använder även en liten del print, exempelvis i Arlanda Express 

tidning. Detta behövs för att öka kännedom om den nya anläggning som nyligen har gått från 

att vara ett privat hotell till att bli en del av Ibis kedjan. The Collectors Hotels arbetar också 

aktivt med alla ovannämnda mediekanaler och har för övrigt tryckta broschyrer om hotellet, 

som vi fick under vårt besök på Victory Hotel. Enligt Johansson (2012) är den traditionella 

marknadsföringen, som informations broschyrer, ofta en bättre lösning för små lokala 

hotellkedjor för att skapa god respons. På detta tyder även det faktum att flera små 

hotellföretag tackade nej till intervjun i avsaknad av information om sociala medier.   

 

Moriarty och Jones (2008) nämner också att de små hotell bör välja marknadsföringskanaler 

utifrån dem resurser som finns till disposition. Men det kanske inte stämmer så bra i 

praktiken, för att enligt Pallin Serby, The Collectors Hotels försöker främja sitt budskap via 

flera kanaler än dem större hotellkedjor samt erbjuda olika sorts tryckt material och delta på 

mässor.  

 

Sociala medier grundar sig på tvåvägskommunikation det vill säga interaktion mellan 

användare och företag. Innehållet skapas av båda parter då användarna bidrar med 

information som bilder, kommentarer, taggar, videor och lokaliseringsupplysningar, påstår 

Ahlqvist (2010). Utifrån detta antar vi att företagets framgång på sociala medier i stor grad 

beror på antal följare, som i sin tur kan påverkas av företagets storlek, men också av insatser 

som görs. På TripAdvisor har varje enskilt hotell ett eget konto, där innehållet skapas helt och 

hållet av användarna. Ju flera kunder bor på hotellet desto mera recensioner skrivs på 

respektive sida. I detta fall spelar kedjans storlek och popularitet på internationella marknaden 

en avgörande roll, vilket vår undersökning visar. De större hotellkedjorna har flera följare och 

bedömningar på TripAdvisor än The Collectors Hotels. Ibis Styles Stockholm Odenplan blir 

dock ett undantag från denna tendens eftersom hotellet är relativt nyöppnat och inte är 

tillräckligt etablerat än, trots det kända varumärket. 

 

På Facebook har internationella hotellkedjor ett konto för varje enskild anläggning samt ett 

allmänt konto för respektive varumärke, medan The Collectors Hotels har ett gemensamt 

konto för alla anläggningar. På detta sätt får den lokala kedjan skapa mer innehåll och öka 
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aktivitet på Facebook sidan genom att följare för samtliga hotell bidrar med kommentarer och 

"likes".  

 

5.4. Analys av matris modellen 

 

TripAdvisor 

 

TripAdvisor, som vi kan se, är den mediekanal som är minst påverkbar av företaget, då 

innehållet skapas av kunder i form av recensioner som inte kan raderas eller redigeras av 

företaget. Detta forum ger däremot en möjlighet till företaget att bygga upp interaktion med 

sina gäster genom att besvara deras inlägg, vilket, enligt Litvin & Hoffman (2012) leder till att 

gästerna blir tillfredställda och lojala. Vi anser som det viktigaste då att alltid hantera negativ 

kritik i god tid, så att gästerna ser respons från företaget på dem klagomål som har kommit.  

 

Våra respondenter är medvetna om vikten av att fort besvara all kritik, men vissa gör inte det i 

brist på tid och resurser. Idealet är att hotellen besvarar recensioner, framför allt dem negativa, 

regelbundet, annars är det bättre att inte vara aktiva alls, påstår Park och Allen (2012). Våra 

observationer har dock visat att de flesta av recensionerna är positiva på samtliga hotell, då 

alla de har höga medlemsbetyg.  

 

Facebook 

 

Facebook fungerar på ett motsatt sätt, då företaget skapar den största delen av innehållet 

medan kunderna får gilla och kommentera, men även skapa egna inlägg. Enligt Fors (2012) är 

det viktigt att budskapet, som läggs ut av företaget, är välgenomtänkt och inte berör någon på 

ett negativt sätt, för att det är väldigt svårt att ta tillbaka. 

 

Vi anser att Facebook har den högsta interaktionsnivån mellan företaget och kunden i 

jämförelse med andra observerade sociala kanaler. Tre av våra respondenter är rätt aktiva och 

gör nya inlägg flera gånger per vecka, samtidigt som de får respons från följare på varje 

inlägg. Från intervjun med Åkerlind fick vi veta att företaget kommer att kraftfullt satsa på 

Facebook sida i framtiden men har inte riktigt hunnit komma igång med det ännu. Interaktion 

på Facebook är mer informell, tycker vi, och liknar en konversation mellan vänner. De flesta 

inlägg är av inspirerande och underhållande karaktär i form av bilder, video, länkar till 

intressanta sidor och delningar som kan vara relevanta för hotellverksamhets följare.  

 

Instagram 

 

Instagram är en relativt ny mediekanal som skiljer sig från andra sociala medier då den 

presenterar företaget på ett personligt sätt genom visuella och konstnärliga effekter. Samtliga 

respondenter nämnde Instagram som ett bra verktyg att nå en yngre målgrupp och därför 

planerar aktivt satsa på det i framtiden. I dags läge är det två av observerade hotellkedjor som 

har Instagram konton, varav bara en av dem som är kontinuerligt aktiv. På Instagram kan 

företaget använda sig av hashtags och på så sätt skapa flera följare som blir potentiella 
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kunder. Som vi tidigare har nämnt, är det viktigt att ständigt uppdatera information på sidan 

genom att lägga upp nya bilder som kan understryka företagets identitet och riktlinjer. Vi 

anser att nedsatta aktiviteter på Instagram hos dem flesta företagen beror på erfarenhetsbrist 

att hantera denna kanal. Men med tanke på den snabba digitala utvecklingen kommer alla att 

bli lika aktiva såsom på Facebook i framtiden, antar vi. 
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6. Slutsats 

 

6.1. Syfte 

 

Den moderniserade teknikens utbredning, samt den allt mer delaktiga konsumenten har 

medfört att sociala medier har blivit en nödvändig del i många hotellföretags 

marknadsföringsstrategier. För att kunna bygga och förstärka sitt varumärke och för att kunna 

kommunicera effektivt bör företagen förekomma där konsumenterna befinner sig och allt mer 

är det online. Till grund för vårt arbete låg ett intresse i att se hur hotellen arbetar och förhåller 

sig till Facebook, TripAdvisor och Instagram i sitt dagliga arbete och utifrån detta hitta 

möjliga mönster. Så utifrån dessa tankar och problemformulering, fann vi detta syfte som 

tillämpligt att undersöka: 

 

Uppsatsens syfte är att ta reda på likheter och skillnader mellan stora och små hotellkedjor i 

sättet hur dessa marknadsför sig via sociala medier. 

 

Vi kommer besvara detta syfte i tur och ordning för att på bästa sätt presentera våra 

upptäckter. 

 

Likheter 

 

Med tanke på uppsatsens resultat ansåg vi att sociala medier kan komma att ha en stor 

påverkan på företags marknadskommunikation. Dess ständiga växande popularitet bland 

användare gör att det inte längre går att ignorera för företag att tillämpa sociala medier i deras 

kommunikation oavsett storleken på hotellkedja.  

 

Det vi kunde se utifrån resultatet är att det finns ett medvetande hos hotellverksamheter, att 

sociala medier har en potential och många saker i utvecklingen är på gång oavsett om det är 

ett stort hotell eller inte. Enligt våra respondenter stävar alla hotell efter att locka fler 

affärsresenärer. Utifrån våra egna observationer kan vi dock konstatera att inget relevant 

budskap för denna målgrupp förs fram på sociala medier.   

 

Vidare kan vi fastställa att om företag skulle välja att tillämpa sociala medier i deras 

marknadskommunikation, bör det ske fullt ut annars kan det ses som ett misslyckande och det 

gäller både stora och små kedjor. Samtidigt kan vi påpeka att samtliga hotellkedjor avstår från 

att ha en heltidstjänst med sociala medier som huvudansvar. Detta kan också vara en orsak till 

varför dessa kommunikationskanaler inte används fullständigt. 

 

Genom att hotellverksamhet engagerar sig på de sociala nätverken ger det gäster chans till 

direkt interaktion. De centrala delarna för användandet av sociala medier på alla undersökta 

hotellen är att det finns minst en person som är ansvarig för att hantera gästers feedback samt 

att de bevakar det som sker på nätverken. En av de betydelsefula delarna är att hotellen ser till 

att ta åt sig av kritiken de får och sedan besvara den omgående. På så sätt är alla respondenter 
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överens om att sociala medier ger möjlighet till att stärka relationen mellan gäst och hotell.  

 

Skillnader 

 

Fler och fler människor söker sig till sociala medier, vilket innebär att användarvänligheten 

utvecklas och förbättras hela tiden. Resultatet visar i sin tur att hotellföretag måste lägga ner 

ännu mer engagemang och tid på att interagera med gäster för att förstå hur användare tänker 

och bearbetar informationen på sociala medier. Den tidigare forskningen påvisar att sociala 

medier inte kostar pengar, men utifrån resultatet kan vi konstatera att engagemang tar tid och 

tid är pengar. Det resulterade med att den lilla hotellkedjan har en stor engagemang, med 

tanke på att de försöker synas på alla mediekanaler, men inte har samma resurser som de 

större hotellkedjor och därmed är de mer begränsade i utvecklingen av marknadsföring via 

sociala medier. 

 

Istället för att nå ut till en stor grupp med potentiella kunder skulle hotellföretag nischa och 

anpassa sig beroende på vilken målgrupp de vill nå, samt föra fram de viktigaste värdeorden. 

Därmed det visade sig att hotellverksamhet utökar sitt arbete till inte bara en kanal utan flera, i 

synnerhet för de små hotellkedjor, för att de vill testa sig fram vilken kanal passar bäst för 

dem. 

 

Utifrån våra observationer och intervjuer har vi kommit fram till en tendens att inläggen som 

finns på de stora hotellkedjornas Facebook sidor är anknutna till pågående evenemang i 

Stockholm, medan de små lägger ut mest om händelser som pågår på hotellet. Detta kan tyda 

på att hotellgiganterna har mera resurser och tid samt fokuserar sig i större omfattning på 

sociala mediekanaler.  

 

För de stora hotellgiganter verkar som att det är lättare att jobba med sociala medier och 

utvecklingen sker snabbare, för att man alltid kan ansluta sig till det arbete som utförs World 

Wide av huvudkontoret.  

 

Det visade sig att i marknadsföringen av dem små hotellverksamheten är ägaren som har en 

viktig roll i och med att han involveras i besvarandet av respons online. Detta jobb görs av en 

speciell person lika som platschefer eller Revenue manager i dem stora hotellkedjor.   

 

Utifrån vår undersökning märkte vi att de stora hotellkedjorna har övergått nästan fullständigt 

till marknadsföring via sociala medier, medan de små inte vågar göra det ännu. För dem små 

kedjorna anser vi att sociala medier kan ses som ett värdefullt komplement till dem 

traditionella medierna det vill säga envägskommunikation lika som print eller Tv. Då sociala 

medier öppnar upp för ytterligare sätt att kommunicera ut budskapet och ger möjlighet att 

skapa nya sätt att bygga upp meningsfulla relationer med befintliga och likaså nya kunder 

samt eventuella intressenter.  
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6.2. Förslag till fortsatt forskning 

 

Utifrån ovanstående analys kring svenska hotells hantering av och inställning till sociala 

medier finns det fler perspektiv som inte har tagits upp under studiens gång. Vi kommer 

nedan att beskriva och framföra resonemang om hur hotell kan utnyttja sociala medier på ett 

mer effektivt sätt. 

 

Ett nytt perspektiv för ytterligare forskning är att undersöka hur gästerna uppfattar hotellens 

arbete på respektive sociala medier. Exempelvis anser gäster att det som skrivs är trovärdig 

information? Genom att veta hur potentiella eller aktuella gäster tänker kan ge detta 

ytterligare ett perspektiv som hotell kan arbeta med. Detta kan visas genom att 

hotellverksamheter motiverar gäster att vara aktiva på sociala medier och visar ett 

engagemang till att kommunicera med gästen. Att vidareutveckla dessa tankar kan skapa nya 

tankesätt inför relationer mellan gäster och hotell, för att finna nya sätt att förbättra företag. 

 

Ännu ett perspektiv som kan undersökas är att se på de valda sociala mediekanaler som ett 

klagomålshanteringsverktyg i hanteringen med indignerade gäster. Forskare kan undersöka 

om sociala medier har den funktion. I serviceprocessen kan problem med missnöjda gäster 

uppkomma och som konsekvens av detta kan till exempel negativ WOM skapas. Våra 

intervjuer visar att de flesta av hotellen försöker svara på negativa kommentarer. Därför 

tycker vi att vidare forskning angående hotellens service recovery, det vill säga hantering av 

klagomål, är ytterligare en tillämpning av sociala medier. Om en sådan studie skulle 

genomföras, tror vi att det skulle kunna skapa nya synvinklar och intressanta konsekvenser 

vilka i slutändan kanske kan hjälpa servicebranschen att använda sociala medier på ett bättre 

sätt. Genom att investera mer tid i att upprätthålla sociala medier, tillkommer en mer 

kostnadskrävande insats för hotell. Det gäller därmed att lära sig för hotell att beräkna ett 

värde på marknadsföringseffekten det vill säga om det går att denna effekt i sociala medier. 

För oss såvitt man vet finns det i dagsläget inga metoder för detta och vi tror att den dagen det 

dyker upp en sådan, kommer det att finnas betydligt fler hotellverksamheter som i större 

utsträckning ska utnyttja sociala medier i allmänhet. 

 

Vi upplever även att det saknas relevant svensk eller skandinavisk forskning om vilken effekt 

sociala medier har i hotellbranschen. I den litteratur och i de artiklar som vi har använt oss 

utav har forskning primärt utgått ifrån deras egna marknader, fast de är kanske applicerbara i 

hela världen. Enligt oss hade en spännande vinkel varit att på ett djupare sätt analysera 

Sverige som enskild marknad och undersöka hur de skiljer sig eller vad de har gemensamt 

med aktuell forskning från andra länder. 

 

6.3. Avslutade reflektion och rekommendationer till hotellföretag 

 

Innan vi satt igång med detta arbete skulle Twitter ingå i vårt undersökningsfält, då vi ansåg 

denna kanal som en av dem ledande i Sverige. Efter genomförda intervjuer fick vi dock veta 

att samtliga respondenter har Twitter konton men inte är aktiva där. Därför valde vi att avstå 

från analys av Twitter i brist på information. Denna företeelse kan tyda på att denna 



45 
 

mediekanal har försvagats på den svenska marknaden när det gäller marknadsföring via 

sociala medier, antar vi. Däremot nämner alla intervjuade Youtube som en stor möjlighet i 

framtiden, men ingen av dem har tillräckligt med tid och resurser att satsa på den i nuvarande 

läge. Vi ser också Youtube som en snabbt växande kommunikationskanal som kommer att 

involvera fler och fler företag. Rörliga bilder är ofta det mest effektiva sättet att förmedla 

budskap till sina kunder. 

 

Det vi tydligast har märkt genom uppsatsens gång är att alla undersökta hotellkedjor oavsett 

storlek har nämnt affärsresenärer som en av sina primära målgrupper. Vissa av dem har redan 

en bredd kundkrets inom denna målgrupp, andra vill nå dem för att utvidga sin kundkrets. 

Utgående från detta tog vi fram en hypotes att LinkedIn skulle vara det bästa verktyget att nå 

både internationella och svenska affärsresenärer. LidkedIn är en social kanal som går ut på att 

skapa ett kontaktnät i affärssyfte. Vi har inte tagit med denna kanal i vår forskning, då den 

inte används så mycket inom marknadsföringen i Sverige. Men vi betraktar LinkedIn som en 

möjlighet i framtiden att knyta kontakter just med affärsresenärer, vilket dock är vår egen 

förmodan och inte har någon teoretisk grund. 

 

Utifrån vår intervju med Pallin Serby från The Collectors Hotels vet vi att de har blivit starka 

på ryska marknaden. Hotellen har haft en rejäl ökning av ryska gäster. Men hotellkedjan 

kommer inte i något sammanhang på dem ryska sociala medier, som är på ryska och har helt 

annat namn. Med tanke på detta vill vi ge en rekommendation till de att börja vara aktiva och 

skapa en word of mouth i Ryssland, genom att använda sådana kanaler som Vkontakte och 

Odnoklassniki. Detta tycker vi kommer att bli ett genombrott.  

 

Under arbetets gång har vi fått uppfattningarna att de sociala medierna är något som endast är 

här under en viss tid. Då vi, dagens människor har blivit trendkänsliga, dels som ett resultat av 

de sociala medierna, där man kan nås direkt, så förekommer en vilja av att testa nya saker. 

Vissa medier tar större fart, andra tappar tusental användare. Detta får tankarna till hur länge 

dessa medier kommer att fungera som marknadsföringsverktyg och till slut kanske de 

traditionella medierna är de som ska stå starkast. 
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Bilaga 1 

 

Intervju med Kicki Pallin Serby, Sales & Marketing Manager på The Collectors Hotels,  

01-04-2014  

 

Jobbar du med marknadsföring på The Collectors Hotels? 

Genom vilka kanaler når ni era kunder? 

Men det är internet som gäller? 

Har er organisation en egen personlighet eller vision definierad i värdeord? 

Varför har ni valt just Facebook, Twitter och Instagram? 

Vilka målgrupper syftar ni mest på? 

Marknadsför ni er via ryska sociala medier då? 

Upplever ni att en av dem tre kanaler som du nämnde är extra bra? 

Hur mycket resurser lägger ni på sociala medier av er totala budget? 

Kan du också uppdatera där? 

Jobbar du heltjänst? 

Har du någon speciell utbildning inom detta ämne? 

Om man inte letar efter nya kanaler då har man det bra? 

Vilket syfte ni har med att vara på sociala medier? 

Försöker ni att bjuda in kunder att vara aktiva och bidra med innehåll till era sociala 

medier? 

Har ni några metoder som kan mäta er RoI via sociala medier? 

Vem är det som bestämmer det? 

Brukar ni ha möte där du kan komma med förslag? 

På vilket sätt anser du att er kommunikation på sociala medier skiljer sig från övrig 

marknadsförings kommunikation? 

Vad anser du som det mest centrala, viktigaste när man ska marknadsföra sitt hotell på 

sociala medier? 

Har du kunnat se några negativa effekter? 

Ingen negativ kritik på Facebook? 

Inga klagomål? 

Har ni kunnat se någon stor skillnad sedan ni började använda sociala medier? 

Är er hemsida anpassad för att läsa i mobilen? 

Har ni någon app? 

Kan man boka direkt via appen? 

Har ni QR-kod? 

Finns det något samband mellan hotellens storlek och marknadsföring via sociala medier?  

Vill du lägga till någonting? 

Skulle du vilja att kunderna blir mer aktiva t.ex. på Facebook? 

Har ni nyhetsbrev? 

Brukar ni erbjuda några rabatterade pris? 

Vad har du jobbat med tidigare? 
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Bilaga 2 

 

Intervju med Daniela Öhman, Marketing Coordinator på Hilton Stockholm Slussen,  

05-05-2012 (Respondenten hade fått frågor i förväg, därför börjar intervjun med en 

berättelse) 

 

Och du jobbar just med sociala medier? 

Men du gör också andra marknadsföring, inte bara sociala medier? 

Vilken utbildning har du? 

Har Hilton några riktlinjer för vad ni ska lägga upp? 

Vilka sociala kanaler är ni mest aktiva på?  

TripAdvisor då? 

Har ni egen app? 

Kan man boka hotell via app? 

Kan man boka och köpa hotell via Facebook då? 

Vad brukar de använda mest? 

Brukar ni mäta försäljningar via sociala medier? 

Vilka är då er målgrupp? 

Så syfte med era sociala medier är just interaktion?  

Det är inte så att huvudsyfte är att ni vill öka försäljningen?  

Har ni som mål att öka Word of Mouth? 

Upplever ni att något av dem här sociala medierna är extra bra just för Hilton?  

Hur mycket resurser lägger ni på sociala medier av ert totala budget? 

Har ni några speciella erbjudande nu på Facebook för följare? 

Har du någon chef över dig som bestämmer vilka inlägg du ska lägga upp? 

Försöker ni bjuda in kunder att de ska lika? 

Ni har ingen mätning av RoI än så länge, som vi förstod? 

På vilket sätt anser ni att kommunikation via sociala medier skiljer sig från övriga sorters 

kommunikation?  

Vilka andra kanaler använder ni i sin marknadsföring? 

Brukar ni skicka prenumereringar via mail? 

Bara till klubbmedlemmar då? 

Finns det andra Hilton i Sverige? 

Har ni kunnat se några negativa effekter när ni använder er av sociala medier? 

Har ni kunnat se någon skillnad sedan ni började använda sociala medier? 

Om medarbetarna vill lägga något på sociala medier brukar de kontakta dig? 

Är er hemsida anpassad för att läsa i mobilen och har ni QR-kod? 

Kommer ni att satsa på YouTube? 

Sköter ni er ekonomi själva? Lokalt? 

Är det ingen franchising heller? 

Hur stor del av online marknadsföring i stort sker via sociala medier? 

Hur kan feedback från gäster se ut? 

Vad tycker du personligen, vem har mest behov av sociala media- de stora eller små 

kedjorna? 



53 
 

Bilaga 3 

 

Intervju med Staffan Åkerlind, Sales & Revenue manager på Unique Stay Hotels  

09-04-2014 

 

Jobbar du med marknadsföring i sin allmänhet? 

Så varje anläggning jobbar separat? 

TripAdvisor då? 

Är det olika ägare på Ibis hotellen? 

Är det många instruktioner som kommer från Paris? 

Finns det gemensamma riktlinjer för Ibis gällande sociala medier? 

Försöker ni förmedla det via sociala medier? 

Har ni haft stora krav från Ibis för att bli en del av dem? 

Kollar de sättet hur ni marknadsför er? 

Använder ni dem tre kanaler som du har nämnt - Facebook, Instagram och Twitter? 

Vilken av dem är ni mest aktiva på? 

Vad tänker du om Youtube? 

På TripAdvisor? 

Kommer du att gå runt och styra då? 

Brukar du komma ut med budskapet på era planeringsmöten om marknadsföring via sociala 

medier? 

Nämner ni Word of Mouth i planeringen eller kommer det av sig själv? 

Är du utbildad inom marknadsföring? 

Kommer ni att anställa någon utifrån som kan hjälpa att hantera det? 

Kan ni se hur mycket ert jobb med sociala medier ger tillbaka? 

Kommer ni att göra försäljning via Facebook? 

Tävlingar också? 

Har ni många följare på Facebook, Twitter? 

Hur mycket resurser lägger ni på sociala medier?  

Hur gammalt är det här hotellet? 

Är det bara affärsresenärer ni vill locka hit? 

Brukar “Ibis-märke” hjälpa till då? 

Brukar ni skicka nyhetsbrev? 

Upplever ni att någon av sociala kanaler är extra bra? 

Försöker ni bjuda in kunder att vara aktiva och bidra med innehållet på sociala medier? 

Hur ofta uppdaterar ni information på kanalerna? 

Använder ni några andra marknadsföringars kanaler förutom dem som du nämnde? 

Har ni någon applikation? 

Kommer man då till alla Ibis som finns i hela världen? 

Har ni QR-kod? 

Vad tycker du personligen om stora eller små kedjor har mest behov att marknadsföra sig på 

sociala medier? 

Hur stor del av all marknadsföring i stort sker via sociala medier? 

 



54 
 

Bilaga 4 

 

Intervju med Robert J. Flink, sälj- och marknadschef på Best Western (BW) Kom Hotel 

Stockholm, 04-04-2014  

 

Vi vill undersöka hur små och stora hotellkedjor marknadsför sig via sociala medier. Och 

då valde vi Best Western som den stora kedjan. 

 

Är du den person som jobbar med marknadsföring? 

Jobbar ni tillsammans när det gäller sociala medier? 

Är du utbildad som marknadsförare?  

Har du flera personer som jobbar med dig? 

När kommer ni börja använda responsive site? 

Görs de flesta bokningar via bookings.com? 

Vilka är era målgrupper?  

Genom vilka kanaler når ni era kunder, om man pratar om sociala medier? 

Finns ni på Twitter då? 

Jobbar BW USA mycket med LinkedIn? 

Är Kom Hotell som en enskild enhet mest aktiv på Facebook? 

Vet du hur många personer som gillar er på Facebook? 

Har ni någon negativ kritik på Facebook? 

Om ni kan boknings funktion på Facebook kan ni mäta samtidigt hur mycket den genererar? 

Har ni en budget just för sociala medias utveckling? 

Hur stor andel av ert totala budget lägger ni på media? 

Brukar ni gå på mässor? 

Har er organisation en egen personlighet definierade i värdeord? Försöker ni få fram det i 

sociala medier? 

Vem är det som bestämmer vilka evenemang ni ska sponsra? 

Vilket är det största syfte med att vara med på sociala medier?  

Upplever ni att någon av dem här kanalerna är extra bra?  

Är de som jobbar med sociala medier utbildade inom detta område? 

Försöker ni bjuda in kunder att vara aktiva och bidra med innehåll på era sociala media 

kanaler?  

Hur många år jobbar du här? 

Har ni QR-kod? 

Hur stor del av online marknadsföring i stort sker via sociala medier?  

Har ni Word of Mouth redan i planering eller blir det en bonus vid ett lyckat kampanj? 

I vilken utsträckning påverkas ert varumärke av interaktionen mellan gäst och hotell på 

sociala medier? 

Hur mäter ni den responsen? 

Tycker du att de stora eller de små hotellkedjorna har mest behov att vara med i sociala 

medier? 

 


