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Sammanfattning 
Inledning: Användandet av marknadsföring i verksamheter har fått en stor förändring de 

senaste åren. Ett exempel på en sådan förändring är att verksamheter idag använder sig mer 

av influencers för att marknadsföra sina produkter och tjänster på deras sociala plattformar. 

Detta är även någonting som har börjat appliceras inom hotellbranschen och hotells 

varumärken har blivit en stor fråga för verksamheterna.  

 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur hotell i Sverige använder influencers i sin 

marknadsföring.  

 

Metod/material: För att besvara uppsatsen syfte och frågeställningar genomfördes bland 

annat en kvalitativ metod som innefattade att intervjufrågor skickades ut till olika hotell i 

Sverige. En annan del av metoden var att söka relevant litteratur. För att hitta 

vetenskapliga artiklar användes olika databaser på Örebro universitets hemsida, övrig 

litteratur hittade författarna i biblioteket i Måltidens hus i Grythyttan samt på nätet. 

Intervjuerna och den teoretiska bakgrunden kommer att göra grunden för diskussionen.  

 

Resultat: Respondenterna ser olika på hur viktigt influencers är i deras marknadsföring. 

Respondent 1 och 3 menar på att detta är något de jobbar med dagligen, respondent 1 

menar på att de endast jobbar med detta istället för annonser. Respondent 2 menar på att de 
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inte är en stor del av deras marknadsföring idag men att det utvecklas dit. Fokus för 

respondent 4 ligger på att alla gäster trivs hos dem och gillar vad varumärket står för. Alla 

respondenter menar på att de ej ger utdelning för samarbeten eller erbjuder frinätter 

lättvindigt. De håller även med om att målet med influencersamarbeten är att nå ut till en 

specifik målgrupp. Valet av influencers görs genom att se vilka profiler som stämmer 

överens med varumärket. Respondent 1 och 4 förklarar att deras influencers främst är på 

Instagram, detta menar även respondent 2 men att de även är aktiva på egna bloggar. 

Respondent 3 menar på att de främst har influencers som är vloggare med YouTube som 

deras plattform. 

 

Slutsats: Influencer samarbeten är en viktig del inom marknadsföringen på olika hotell. 

En del arbetar aktivt med detta, andra har det inte som en stor del i sin marknadsföring. 

Samarbeten kan ske vid lanseringar och kampanjer eller för att få exponering i utbyte mot 

rabatterade logipriser. Genom att samarbeta med influencers kan det öka äktheten och 

trovärdigheten av en produkt eller tjänst och det är detta hotell strävar efter. De vill även 

genom samarbetet nå ut till en specifik målgrupp för att kunna påverka dem. Vid val av 

influencers är det viktigt att se till att dem passar hotellets varumärke. Enligt 

respondenterna är den främsta sociala plattformar deras influencers använder sig av 

Instagram. 

 

Nyckelord: Social media, marketing, hotels, influencers, brand, fashion brands och online 

travel agents. 
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Inledning 
Majoriteten av oss människor kommer dagligen i kontakt med marknadsföring på ett eller 

annat sätt (Isacson, 2000, s. 11). “Opinion leader” används idag som ett samlingsnamn för 

välkända personer som har möjligheten att påverka åsikter om olika ämnen. “Opinion 

leaders” kan vara politiker, journalister, kändisar, samhällsledare med flera (Grimsley, 

u.å). Detta uttryck används flitigt idag inom marknadsföring. Influencer är ett annat 

exempel på en modern “opinion leader”. Lin, Bruning och Swara (2018) menar att 

plattformar som YouTube, Facebook och Twitter hjälpte varumärken som Coca Cola, 

GoPro, McDonalds och Red Bull att marknadsföra sina produkter mer effektivt. Dock ger 

inte aktivt användande av sociala medier samma konkurrensfördel som den gjorde för fem 

år sedan. Idag är alla på sociala medier, inklusive konkurrerande företag. Frågan är inte 

längre om man ska använda sociala medier utan hur man bäst använder de för att 

marknadsföra varumärken, produkter och tjänster mer effektivt (Lin, Bruning & Swara, 

2018). Idag har även hotells varumärken blivit en viktig fråga inom hotellbranschen. 

 

Tekniken utvecklas ständigt vilket påverkar marknadsföringen för företag, det dyker även 

kontinuerligt upp nya tjänster som förändrar vårt sätt att kommunicera (Leigert, 2013, s. 

10). För organisationer och företag innebär detta både utmaningar, risker och möjligheter 

(Leigert, 2013, s. 12). Ett exempel på förändring i marknadsföringen är att företag idag 

börjar använda sig mer av influencers för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. 

Influencers tros vara trovärdiga, lätta att förhålla sig till och tillgängliga eftersom de är 

personliga och delar med sig av aspekter som deras följare kan relatera till i det vanliga 

livet (Abidin 2016; Schau & Gilly 2003). Idag finns det influencers med stor följarskala, 

främst genom olika typer av sociala plattformar. De arbetar dagligen med att nå ut till olika 

målgrupper och inspirera andra. Hotellbranschen är inte ett undantag för 

marknadsföringens utveckling där tillämpandet av influencers används för att stärka 

varumärken. Frågan är hur viktigt detta är inom hotellbranschen och vad målet med detta 

är? 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Studiens ämne handlar om marknadsföring genom sociala medier. Användandet av 

influencers ökar frekvent och förändrar synen på marknadsföring. Detta har en stark 
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koppling till måltidskunskap och värdskap då influencers har börjat användas som verktyg 

i marknadsföringen inom restaurang- och hotellbranschen. Inom denna bransch säljs ofta 

både en produkt och tjänst för att kunna få intäkter vid utbytet av varan eller tjänsten. 

Intäkterna är målet och för att uppnå detta mål används olika marknadsföringsstrategier 

aktivt (Isacson, 2000, s. 11). Inom marknadsföring gäller det att följa med i utvecklingen, 

därav är det viktigt att följa med i utvecklingen av influencers. Det varumärken idag gör är 

att sträva efter att influencers ska rekommendera och prata om företagets produkter på sina 

sociala forum. Genom detta kan varumärket utnyttja “word-of-mouth”1 och indirekt 

marknadsföra sina produkter (Veirman, Caurberghe & Hudders, 2017). Även detta kopplas 

till måltidskunskap och värdskap då företagen vill bygga en bra relation med sina gäster. 

 

Teoretisk bakgrund  
Vad är marknadsföring? 

Marknadsföringen har utvecklats från att knappt använts alls inom företag och 

organisationer till att idag vara en stor del för att kunna överleva konkurrensen. Med hjälp 

av den nya tekniken är det idag lättare för människor att ha kontaktnät och skapa aktiviteter 

via nätet (Leigert, 2013, s. 11) Hur människan kommunicerar och finner information, har 

förändrats i takt med den tekniska utvecklingen (Leigert, 2013, s. 11). Idag finner vi all 

informationen på nätet och det är även där kommunikationen sker. Med hjälp av den nya 

tekniken och sociala medier är det idag lättare för konsumenter att komma i kontakt med 

andra kunder för att få en rekommendation eller liknande (Leigert, 2013, s. 12). Idag är alla 

på sociala medier, inklusive konkurrerande företag. Enligt Lin, Bruning och Swara (2018) 

handlar det inte längre om man ska använda sociala medier. Idag handlar det mer om hur 

man på bästa sätt använder sociala medier för att marknadsföra varumärken, tjänster och 

produkter mer effektivt (Lin, Bruning & Swara, 2018). 

 

Isacson (2000, s. 12) menar att marknaden styr marknadsföringen och att de 

marknadsaktiviteterna företag använder sig av beror på typen av företag och marknad. 

Företag och organisationer ska aldrig ta kunder eller gäster för givet vilket gör det viktigt 

för dem att följa med i förändringar som sker på marknaden via exempelvis 

marknadsanalyser (Isacson, 2000). Ett exempel på förändring i marknadsföringen är att 
                                                
1 “Word-of-mouth”, en typ av marknadsföring som förlitar sig på att nöjda kunder, bekanta eller andra talar 
om varumärket/en produkt och sprider vidare budskapet. 
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företag idag börjar använda sig mer av influencers för att marknadsföra sina produkter eller 

tjänster. Abidin (2016) och Schau och Gilly (2003) menar att influencers är personliga och 

lättare att förhålla sig till, de är trovärdiga samt tillgängliga. Detta eftersom att de är delar 

med sig av aspekter deras följare kan relatera till. 

 

Sociala medier 
Sociala medier är plattformar för användargenererat innehåll som människor har tillgång 

till i ett öppet nätverk (Leigert, 2013,s.13). Enligt Touchette och Schanski (2015) 

definieras sociala medier som vägen att kommunicera där minst två parter är involverade. 

Dessa två parter består av användare och webbutgivare som tillhandahåller ett utrymme 

där information samarbetar och användare kan interagera och delta gemensamt. Sociala 

mediers huvuduppgift är att att koppla samman med andra individer via internetanslutning 

(Tochetta & Schanski, 2015). 

 

När sociala medier började växa på marknaden var det från början relativt separerade från 

andra kanaler. Gradvis har de smält samman med mobilapplikationer, traditionell media 

och webbplatser. Enligt Lin, Bruning och Swara (2018) är alla på sociala medier idag, 

inklusive konkurrerande företag. Via sociala medier kan människor ta del i konversationer 

samt dela information och ta del av den. Det går även att knyta kontakter med andra och 

behålla dem (Leigert, 2013, s.13). Instagram är idag en av de mest populära sociala 

mediekanalerna med över 500 miljoner aktiva användare varje dag och över 800 miljoner 

månadsaktiva (Instagram, 2018). Enligt Internetstiftelsen i Sverige (2016) fortsätter 

användningen att öka i Sverige, 77% av internetanvändare använder sociala medier och 

Instagram är den mest populära kanalen.  

 

Idag går det att på sina egna villkor, använda sociala medier som nyhetskanaler samt nå ut 

till den egna målgruppen. Genom sin egen kanal kan företag nå sin publik när man själv 

önskar med egen ofiltrerad och naturlig information. Företag kan även ha direktkontakt 

med sina kunder vilket ger en snabbare och effektivare kommunikation (Leigert, 2013, s. 

37). Sociala medier är idag en plattform där det går att sälja produkter och tjänster. Enligt 

Leigert (2013, s. 50) vet en skicklig säljare att försäljning bygger på tajming, förtroende 

och relationsbyggande. Det är idag många bloggerskor som använder sina bloggar för att 

sälja produkter och de är skickliga på det. De är duktiga på att anpassa försäljningen till 
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sammanhanget, vilket gör att konsumenterna inte känner att det blir påträngande eller 

störande (Leigert, 2013, s. 50). Människor är generellt sett öppna för erbjudanden och 

reklam från varumärken och företag de känner förtroende till och tilltalas av. Sociala 

medier kan delvis användas för olika kampanjer, exempelvis inför ett evenemang, en 

produktlansering eller för att bygga varumärket ytterligare. Som en del av kampanjen kan 

företag vid dessa tillfällen ha annonseringar på sociala medier och bloggar. De kan även 

samarbeta med olika bloggare för att nå ut till sin relevanta publik (Leigert, 2013, s.51).  

 

Aktiv närvaro på sociala medier samt “OTA-kanaler”2  är en avgörande faktor för de 

moderna hotellet (Inversini & Masiero, 2013). Detta för att engagera sig med tidigare samt 

potentiella gäster och för att öka medvetenhet samt intresse (Inversini & Masiero, 2013). 

Exempel på stora OTA-kanaler är Booking.com, Expedia.se och Hotels.com. OTA:ernas 

uppgifter är att skapa varumärkeskännedom bland kunderna samt generera bokningar till 

hotellen (Anderson, 2009; Myung & Bai 2009). Enligt Inversini och Masiero (2013) måste 

hotell vara aktiva online och ta hand om onlineförsäljning och marknadsföring. En 

professionell och kontinuerlig närvaro på OTA-kanaler och sociala medier kommer att öka 

onlineförsäljning (Inversini & Masiero, 2013). 

 

Influencers och Influencer Marketing 
Influencers är innehållsskapare som samlar på sig följare på olika sociala forum (Veirman, 

Cauberghe & Hudders, 2017). De arbetar på olika sociala medier som till exempel 

Instagram, Snapchat, Twitter samt deras egna bloggar och YouTube kanaler. Genom dessa 

forum visar de sina liv och erfarenheter som deras följare tar del av (Veirman, Cauberghe 

och Hudders, 2017). Till skillnad från “vanliga” kändisar tros influencers vara mer 

trovärdiga, tillgängliga och lätta att förhålla sig till (Abidin 2016; Schau & Gilly, 2003). 

 

Enligt Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) har konsumenter blivit mer kunniga om 

marknadsföring. I samband med det har varumärken börjat associera sig allt mer med 

bland annat Instagram-influencers. Detta för att nå ut till deras riktade målgrupp. I takt 

med att sociala medier fortsätter att öka i popularitet och oron över att användandet av 

“adblocking”3 ska växa så har influencer marketing ökat och blivit viktigt för varumärken. 

Enligt Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) har konsumenter idag möjlighet att hoppa 
                                                
2 Online Travel Agent: tredjeparts online-bokningskanaler för resemål. 
3 Adblock: Ett datorprogram som filterar bort reklam, “reklamblockare”. 
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över reklam eller installera “adblock” vilket gör det markant svårare för varumärken att nå 

kunder. Detta maximerar i sin tur fördelarna med “word-of-mouth” och kringgår brister i 

traditonella marknadsstrategier. Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) menar att 

varumärken lägger allt mer satsningar på sociala medie influencers. I motsats till att rikta 

in målmarknaden genom alla former av reklam, syftar varumärkena istället på att 

uppmuntra högt följda och beundrade influencers. Detta eftersom de ses som pålitliga 

ledare. Varumärkena strävar efter att influencern istället ska prata om och rekommendera 

deras produkter på influencers sociala plattformar. På detta sätt kan varumärket utnyttja 

“word-of-mouth” och marknadsföra sina produkter indirekt (Veirman, Caurberghe & 

Hudders, 2017). Att vem som helst kan publicera saker på sociala medier är en oro bland 

många av deltagarna i undersökningen eftersom att detta kan ifrågasätta pålitligheten av 

innehållet (Vakris & Neuhofer, 2017). 

 

Företag vänder sig idag till betrodda online-profiler för att kommunicera ut sina 

produkter/tjänster till konsumenten, istället för att driva sina annonser till deras målgrupp 

(Veirman, Caurberghe & Hudders, 2017). Företag hoppas att deras varumärke ska kunna 

bygga kapital genom influencers status, popularitet och trovärdighet genom att få 

influencers att lägga upp inlägg på deras forum som innefattar företagets 

produkter/tjänster. En utmaning för varumärken är att identifiera och välja rätt typ av 

influencer som kan ha en stor inverkan på den riktade målgruppen (Momtaz, Aghaie & 

Alizadeh, 2011; Pophal, 2016). Idag används antalet följare som ett mått för potentiell 

räckvidd när företag söker efter influencers. Veirman, Caurberghe & Hudders (2017) 

menar att vid val av influencers strävar företag efter att antyda att antalet följare påverkar 

konsumenternas attityder och att detta främst förklaras med hänsyn till popularitet. Dock 

behöver inte antalet följare alltid betyda att de gör ett inflytande på sina följare (Veirman, 

Caurberghe & Hudders, 2017).  

 

Influencer marketing är en marknad som ständigt växer och påverkar oss människor 

(Arena, 2017). De finns idag många sociala profiler som arbetar med marknadsföring via 

deras egna plattformar på sociala medier. Influencers använder sig bland annat av 

Instagram, Youtube, Snapchat och bloggar. Detta marknadsföringssätt tar mer tid än det 

gör för traditionell media, men i slutändan är det värt det (Arena, 2017). Det är 30% mer 

sannolikt att en konsument köper en produkt från en influencer som inte är känd än att 

konsumenten köper en produkt från en profil som är känd (Collective Bias, 2016). 
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Strömberg (2018, 6 februari) menar att vid val av influencer är det viktigt för företag att 

prioritera profiler som har ett högt engagemang, detta generera oftast till bra klickstatistik 

och interaktioner. Engagemanget räknas ut genom formeln 

likes+gillamarkeringar/följare*100. Det finns profiler som följer många vilket indikerar 

på köpta följare, just därför är det viktigt att beräkna engagemanget (Strömberg, 2018, 6 

februari).  

 

Varkaris och Neuhofer (2017) analyserar hur konsumenter undersöker, utvärderar och 

väljer hotell under utvärderingsstadiet i beslutsprocessen vid val av hotell. De analyserade 

hur gäster söker hotell före samt efter sociala medier. Innan hittades informationen på 

officiella källor som hotellagenturer, resebyrårer och samtal med olika hotell. Förutom 

dessa visades det sig att reseguider och word of mouth tog en stor del som exempelvis 

rekommendationer från vänner och familj. I dagsläget används olika sociala medier för att 

välja hotell. TripAdvisor är den mest använda plattformen följt av Facebook, Instagram 

samt Youtube och Twitter som nämns i några fall (Vakaris & Neuhofer, 2017). En del 

respondenter kompletterar sina sökningar med exempelvis hotellets hemsida och Booking. 

Respondenterna värdesätter sociala medier som mycket fördelaktiga informationskällor för 

att få tillgång till uppdaterad information om hotellen. De värdesätter även att de kan ta del 

av olika åsikter och erfarenheter från andra runt om i världen (Varkaris & Neuhofer, 2017). 

En del respondenter kunde tveka på äktheten av de som läggs upp på sociala medier, vilket 

ses som en utmaning. Trots att det kunde ses som positivt att sociala medier är en form av 

verktyg där man kan hitta mycket information om många hotell kunde det också ses som 

delvis negativt. Detta på grund av att det ansågs som förvirrande med mycket information 

och att processen för att välja hotell tog längre tid med de oändliga alternativen av hotell 

(Varkaris & Neuhofer, 2017). Enligt Varkaris och Neuhofer (2017) är trovärdighet en 

viktigt faktor i deltagarnas informationssökningar om hotell.  

 

Varumärke och profilering 
Ett varumärke kan definieras som ett tecken, en term, ett namn eller en symbol. Det kan 

även var något som har en annan utmärkande egenskap som uttryckligt skiljer en tjänst 

eller produkt från andra företag (Grönroos, 2008, s. 313). Varumärket är viktigt för 

företaget eftersom att det visar identiteten och imagen av verksamheten (Ahmad, Musa & 

Harun, 2016). Det är viktigt för företag att ha ett starkt varumärke, eftersom detta utgör ett 
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värde för företag (Grönroos, 2002, s. 318). Varumärkets värde är kundens upplevelse av 

hur viktig en vara, lösning eller tjänst är gentemot andra alternativ (Grönroos, 2002, s. 

318). Varumärkets värde är enligt Carlbäck (2018) det finansiella värdet hänförligt till 

varumärket och varumärkets eget kapital. Dessa två är olika men ändå nära 

sammanhängande koncept (Carlbäck, 2018). Enligt (Tiwari,  2010) är skillnaden mellan 

dessa vad varumärket är värt för ledning och aktieägare, medans varumärkets eget kapital 

är uppsättning av perceptioner. kunskap och beteende hos konsumenter som skapar 

efterfrågan och eventuellt ett pris tillskott för en märkesprodukt. Det vill säga vad 

varumärket är värt för företaget baserat på kundens uppfattning (Tiwari, 2010). För många 

företag är varumärkets namn det som är deras mest värdefulla tillgång. På grund av en ny 

produkts kostnad och den höga graden av nya produkter som misslyckas, väljer många 

företag att istället för att lansera ett nytt varumärke istället utnyttja deras varumärke genom 

varumärkesskydd (Schiffman & Kanuk, 2000, s. 193).  

 

Under det senaste kvartsseklet, har varumärken i hotell affärsföretag blivit en av de 

viktigaste frågorna inom hotellbranschen (O'Neill & Mattila, 2010). De flesta hotell har ett 

varumärke, vare sig hotellet är anslutet eller inte (Carlbäck, 2018). Varumärket är den 

identitet som företagets marknadsförare vill skapa för en tjänst eller vara (Grönroos, 2002, 

s.318). Termen varumärkesidentitet är även viktig för företag och detta är imagen av 

tjänsten eller varan som bildas i kundens medvetande. Det är marknadsförarens uppgift att 

skapa en ram för hur varumärket ska kunna utvecklas i kundernas tankevärld där de 

erbjuder en lämplig fysisk produkt, serviceprocess samt bärande kommunikation via olika 

sorts planerad marknadskommunikation. Genom detta formas ett varumärke. Har 

marknadsföraren gjort ett lyckat arbete med att skapa “ramen” för varumärkets utveckling 

kommer varumärket uppnå sin eftersträvade identitet (Grönroos, 2002, s. 318).  

 

Vid processen av varumärket och varumärkesrelationer bör företag tänka på att 

serviceprocessen är huvuduppgiften i varumärkesprocessen. Processen ska påverka 

kunderna med positiva varumärkeskontakter samt likartat varumärkesbudskap, vilket i sin 

tur skapar en positiv varumärkesrelation (Grönroos, 2008, s. 321-322). Skapar inte 

serviceprocessen ett positivt varumärke i kundernas ögon går det inte i efterhand att väga 

upp detta med hjälp av planerad marknadskommunikation som stöd till en 

varumärkesidentitet som inte framträder i företagskulturen och serviceprocessen 

(Grönroos, 2008, s. 322) 
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Tiderna förändras och idag använder sig många varumärken av influencers för att 

marknadsföra olika produkter och tjänster (Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). 

Varumärkesambassadörer och instämmande från kändisar skapar en kraftigt verkanden 

emotionell samband mellan konsument och varumärke (Wang & Hariandja, 2016). Dessa 

personer kan förklara användandet av en produkt eller tjänst och påverka kunden positivt 

eftersom att det är någon som de ser upp till som rekommenderar produkten (Wang & 

Hariandja, 2016).   

 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur hotell i Sverige använder influencers i sin 

marknadsföring.  

 

Följande frågeställningar kommer att användas i arbetet för att besvara syftet: 

- Hur väljer hotell sina influencers och vilka digitala kanaler använder de sig av?  

- Hur stor del av hotellets marknadsföring utgörs av influencers? 

- Vad vill hotell uppnå med influencer marketing? 

 

Metod och material 
Metodval 
För att besvara uppsatsens syfte genomfördes en kvalitativ metod. Till skillnad från en 

kvantitativ forskning som använder sig mycket av siffror är en kvalitativ forskning mer 

inriktad på ord (Bryman, 2011, s. 340). Enligt Bryman (2011, s. 345) finns en 

ordningsföljd över hur man kan tänka sig att en kvalitativ forskningsprocess går till: 

1. Hitta generella frågeställningar 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner.  

3. Insamling av relevant data  

4. Tolkning av data 

De två sista stegen är ett begreppsligt och teoretiskt arbete samt formulering av 

forskningsrapporten, där en rapport om resultatet och slutsatser ges (Bryman, 2011, s. 346-

347). Denna process och dessa steg har använts i arbetet för att komma fram till ett bra 

syfte, frågeställningar samt vid insamling av data. Syftet och frågeställningarna 
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diskuterades fram med hjälp av handledaren. Syftet tog snabbt form och frågeställningarna 

blev många som behövdes brytas ned. 

 

Arbetets kvalitativa forskning är riktad mot intervjuer som har besvarats via mail. Detta för 

att kunna undersöka och gå mer in på djupet i hur hotellbranschen arbetar med influencers. 

En intervju bygger på frågor och är en teknik som används för att samla information (Patell 

& Davidsson, 2011). Enligt Bryman (2011, s. 412) är sannolikt den mest använda metoden 

inom kvalitativ forskning intervjuer. Både enkäter och intervju grundas på frågor, där vi är 

hänvisade till människors benägenhet att svara på dessa frågor (Patell & Davidsson, 2011, 

s. 73). De individer som ska besvara frågorna blir utvalda och ibland kan det vara svårt för 

dem att se nyttan i att besvara frågorna. Det är därför viktigt att från början vara tydlig mot 

respondenterna vad syftet med intervjun är, samt betona att respondentens bidrag i arbetet 

är viktigt (Patell & Davidsson, 2011, s. 74). Detta är i enlighet med hur det här arbete har 

gått till.  

 

De intervjufrågor som formades utgick från syftet och frågeställningarna och skickades ut 

till olika hotell runt om i Sverige. Frågorna som ställdes var öppna frågor, detta för att få ut 

så mycket information som möjligt av respondenterna. Vid genomförandet av öppna frågor 

förväntas det av intervjuaren ska ta så mycket anteckningar som möjligt av det som sägs. 

Genom detta kan svaren bilda flera olika former av meningar eller satser i rad (Bryman, 

2011, s. 205). Intervjufrågorna i denna uppsats skickades ut via mail vilket gav 

respondenterna fria händer till att besvara frågorna. Det här gör att intervjuernas svar är 

respondenternas egenformulerade ord och meningarna kan på så sätt inte förvrängas vilket 

förhindrar att de kan tolkas olika.  

 

Litteratur- och databassökning 
Patel & Davidson (2014, s. 44) menar att för att kunna skriva en studie måste man ha en 

relativt god kunskap om ämnesområdet vilket man får genom att läsa litteratur, söka 

information och läsa studier. Sedan formulerar man problem där man ska forska vidare för 

svar i form av frågeställningar. Kunskapssökandet fortsätter genom hela arbetets gång. En 

process för litteratursökningen kan se ut som följande: 

1. Förberedelser grundande på studiens syfte och frågeställningar. Vilket ämne tillhör 

studien? Vilka ämnesord är relevanta?  
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2. Skaffa grundkunskap inom ämnet 

3. Välja passande sökverktyg med relevant litteratur 

4. Sök litteratur 

5. Ta fram relevant material 

6. Utvärdera om det finns tillräckligt med material eller om det behöver läggas 

till/ändras 

(Patel & Davidson, 2014, s. 44). 

 

Databaser som användes för att hitta vetenskapliga artiklar till denna studie är Web of 

Science och Emerald Journals. De olika databaserna hittade vi genom örebro universitets 

databaser. Olika relevanta sökord användes för att smalna av sökningarna. Vi valde ut 

nyckelord som social media, marketing, hotels, influencers, brand, fashion brands och 

online travel agents. 

 

För att avgränsa resultaten vid sökning av artiklar användes följande inklusions- och 

exklusionskriterier: 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna 

● Artiklarna ska vara vetenskapligt granskade 

● Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska 

● Artiklarna ska passa studiens syfte och frågeställningar 

● Artiklarna ska finnas tillgängliga i fulltext 

● Artiklarna ska vara skrivna senast år 2000 för att vara relevanta 

 

Exlustionskriterier för de vetenskapliga artiklarna 

● Artiklar skriva på ett annat språk än svenska och engelska 

● Artiklar som är kostnadsbelagda 

● Artiklar som ej är vetenskapligt granskade 

● Artiklar som är skriva innan år 2000 

 

Urval 
Enligt Bryman (2011, s. 350) sker ett kvalitativt urval oftast utifrån målinriktade eller 

målstyrda urval. Dessa urval är främst riktade mot enheter, till exempel individer, 

organisationer eller avdelningar (Bryman, 2011, s. 350). I detta arbete skickades 
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intervjufrågorna ut till 16 stycken olika marknadsansvariga på olika hotell runt om i 

Sverige. 16 stycken personer fick vi 8 stycken svar, där 4 stycken sedan valde att hoppa av 

på grund av brist på tid. Påminnelser skickades ut till tre hotell vi ej fick svar från. 

Variationen av de utvalda hotellen är ganska stor, en del hotell är större ändra, dock har 

alla hotell starka varumärken. De olika intervjuerna gjordes med en PR och 

marknadsansvarig på ett fyrastjärnigt hotell, en marknadskoordinator på ett femstjärnigt 

hotell, en marknadsansvarig på ett fyrstjärnigt hotell samt med en “commercial director“ 

från en hotellkoncern. Dessa valdes ut från uppsattsskrivarna utifrån hotell de kände till i 

större städer i Sverige och som ansågs vara intressanta till studiens syfte. Uppsatsskrivarna 

undersökte alla intressanta hotell på deras webbsidor och skickade sedan ut 

mailförfrågningar för intervju till marknadsansvariga. 

 

Intervju 
Innan intervjun påbörjades med respektive respondent skickades ett mail ut till var och en 

av dem för att förklara syftet med undersökningen samt vad deras medverkan i detta arbete 

skulle medföra. När individen sedan tackade ja till att medverka, skickades ett 

informationsblad ut med information om deras anonymitet, syftet och författarnas 

kontaktuppgifter samt handledaren till arbetet. I informationsbladet stod det även med att 

respondenten har rätten att avbryta medverkandet innan arbetet publiceras. Detta var 

väldigt uppskattat av alla medverkande.  

 

Dataanalys 
En svårighet vid undersökning av kvalitativa metoder är att det snabbt genererar mycket 

och svårhanterligt datamaterial eftersom att de bygger på beskrivningar av bland annat 

intervjuutskrifter (Bryman, 2011, s.510). I enlighet med Enligt Patel och Davidsson (2011) 

är målet med en forskning att få fram jämförliga resultat utifrån de som blivit undersökta, 

vilket har gjorts i detta arbete.  

 

Arbetet bygger på frågeställningar som har lett fram till olika problem uppdagats som finns 

inom ämnet och sedan har olika form av data samlats in. Enligt Bryman (2011, s. 511) 

börjar en analytisk induktion med en vetenskaplig frågeställning och sist samlas data in. 

Detta stämmer överens med hur arbetet har genomförts för att samla in olika typer av data 

för att sedan analysera det i resultat och resultatdiskussionen.  
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Etisk planering för studiens genomförande 
Enligt Bryman (2011, s. 131) finns det fyra olika etiska principer som bör eftersträvas vid 

skriftliga arbeten. De krav Bryman (2011, s. 131) talar om är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentalitetskraver och nyttjandekravet. Informationskravet handlar 

om att forskaren eller i detta fall forskarna ska informera om undersökningens syfte till de 

berörda personerna. Det är även viktigt att informera respondenterna om att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätten att avsluta deltagandet om så önskas (Bryman, 

2011, s. 131). Enligt Bryman (2011, s. 132) handlar samtyckeskravet om att de som deltar i 

undersökningen själva har rätten att bestämma över deras medverkan. 

Konfidentialitetskravet handlar om att den medverkandes uppgifter ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet i undersökningen. Bryman (2011, s. 132) menar att 

nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in om en enskild individ endast får 

användas som material i forskningen.  

 

Denna uppsats innehåller intervjuer vilket påverkar de olika kraven Bryman (2011) tar 

upp. För att de utvalda respondenterna ska känna sig säkra har ett informationsblad 

skickats ut till respektive respondent innan intervjun. I detta informationsblad, se bilaga 2, 

har arbetets syfte framkommit samt allmän information om arbetet. På informationsbladet 

står det även att deltagandet är anonymt och att personen i fråga har möjlighet att avvika 

från arbetet innan det har publicerats. Genom detta uppfylls informationskravet och 

eftersom personerna som har valt att medverka i undersökningen har givit sitt samtycke, 

uppfylls även detta. Den information som samlats in kommer endast att användas i denna 

studie och de deltagande kommer att vara anonyma. Detta har alla medverkande 

informerats om. 

 

Resultat 
Under de fyra utförda intervjuerna ställdes tolv frågor till varje respondent. Intervju 1 

gjordes med PR och marknadsansvarig på ett fyrastjärnigt hotell med ett starkt varumärke. 

Intervju 2 utfördes med en marknadskoordinator på ett femstjärnigt hotell. Intervju 3 

besvarades av en marknadsansvarig på ett fyrstjärnigt hotell. Intervju 4 utfördes med en 
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“commercial director“inom ett hotell från en koncern. Resultatet framställs genom att ta 

fram svaren på frågorna från de fyra intervjuerna. 

 

 

Influencer marketing och Influencers 
Intervjuerna inleddes med att fråga vad ordet influencer innebar för respektive respondent. 

Respondent 1 anser att influencers är en mellanhand mellan företag och potentiella 

gäster/kunder och att dem är betrodda av talespersoner för sin unika målgrupp som är 

tidskrävande och dyr att hitta. Respondent 2 menar att influencers är en person som är sitt 

eget varumärke och arbetar med just detta, men håller även med respondent 1 om att 

personen har ett stort inflytande på sociala medier. Hen anser även att personen försörjer 

sig på att skapa samarbeten med företag för att marknadsföra deras produkt och inspirerar 

sina följare. Enligt respondent 3 är en influencer någon som har makten att påverka en stor 

kundgrupps uppfattning om en produkt/service. Respondent 4 anser att ordet influencer i 

sig är ett problem då det direkt översatt betyder påverka. Detta anses inte låta pålitligt och 

att det är någon som inte lyssnar på sin publik, vänner eller fans. Dock anser respondent 4 

att influencers är enormt kunniga inom området marknadsföring. De tar för sig och för en 

dialog med sina följare och ofta är influencers specialister inom ett område som intresserar 

många som till exempel mode, musik, träning och mat. Respondent 4 anser att ordet 

influencer borde få ett mer passande namn och detta genom att fråga sin publik.  

 

Respondent 1 anser att många influencers gör ett mycket bra jobb och är lätta att arbeta 

med, dock tror hen att ordet ofta är negativt laddat på grund av många oseriösa influencers. 

Enligt respondent 2 är influencers ett effektivt sätt för att nå ut till rätt kanaler och 

målgrupper. Respondent 1 anser att influencers inom marknadsföring av hotell är en 

positiv utveckling då det skapar ett mervärde genom att de upptäcker nya hotell. Hen anser 

även att det ökar synligheten och äktheten av produkten. Respondent 2 anser att det kan 

minska exklusiviteten om hotell erbjuder gratisnätter mot exempelvis ett inlägg eller 

liknande. Hen menar att det gäller att arbeta selektivt för att varumärket inte ska påverkas 

negativt av att arbeta med influencers och att alla hotell har olika målgrupper att förhålla 

sig till. Respondent 3 anser att influencer marketing är en naturlig utveckling i den digitala 

världen i dagens samhälle. Fokus dras från traditionell press och det leder till att 

information sprids snabbare och är mer lättillgänglig för fler människor. Hen anser även att 
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influencer marketing ger hotell fler möjligheter för att profilera sig med “rätt” typ av 

personligheter som passar deras eget varumärke/värderingar. Respondent 4 anser att “bra 

marknadsföring kan tillföra oerhört mycket som till exempel ett leende och lärdom”. Hen 

gillar att influencers brinner så mycket för sin sak och de är ett stort plus. Respondent 4 

anser dock att influencer inte borde presentera sig som det utan som det hen brinner för, 

som till exempel “trainee specialist”.  

 

Intervjun fortsatte sedan genom att fråga hur mycket respondenten visste om influencer 

marketing och hur de kom i kontakt med det. Respondent 1 svarade att hen vet det mesta 

efter att ha arbetat med influencer marketing sen det var nytt i Sverige och även 

internationellt. Till skillnad från respondent 1 så svarade respondent 2 att deras hotell inte 

jobbar strategisk med influencer marketing, men de går mer och mer åt det hållet. Hen 

anser även att det definitivt är ett effektivt sätt att nå den specifika målgruppen. 

Respondent 3 kom i kontakt med influencers i ett tidigt stadium, dock kallades det inte 

influencers på den tiden. Hen menar att det inte är ett nytt fenomen att varumärken 

försöker nå ut till kända/framstående profiler som har makt att påverka målgruppens 

uppfattning om en produkt/service. 

 

Varumärke och profilering 
Vidare ställdes besvarar respondenterna hur ofta de gör samarbeten med influencers och på 

vilket sätt samt vem som sköter och godkänner dessa samarbeten. På detta svarade 

respondent 1 att de aktivt arbetar med infuencers genom att erbjuda rabatterade priser mot 

exponering. Det händer sällan att de ger bort en hotellnatt, på grund av att de anser att 

varumärket håller en högre kvalitet. Detta är en del av deras PR-strategi och fungerar 

väldigt bra. Respondent 2 har svårt att ange hur ofta de arbetar med influencers, det är 

främst i samband med lanseringar, specifika händelser eller marknadsföring av 

produkter/tjänster. Respondent 2 menar “att aktivt erbjuda gratisnätter mot ett inlägg eller 

två i sociala medier är ingen trend att hoppa på. Då försvinner exklusiviteten”. Hen menar 

att man selektivt behöver arbeta med att behålla lyxen i att bo på hotell. Respondent 2 

anser att alla hotell har olika målgruppen och syften att förhålla sig till. 

 

Respondent 1 förklarar att det är PR/marknad som sköter samt godkänner samarbeten, hen 

menar även att vissa samarbeten kan skötas av F&B manager. Enligt respondent 2 är det 



 

19 

marknadsavdelningen på hotellet som sköter deras samarbeten om det inte handlar om 

event, då är det PR-byrån som sköter deras gästlista. Respondent 3 antyder att de gör flera 

influencerssamarbeten varje månad och det är marknadsansvarig som gör all research, tar 

kontakt med influencern och vårdar relationen. Enligt respondent 4 varierar deras 

samarbeten mycket beroende på vilken säsong det är samt vart de befinner sig i respektive 

varumärke.  

 

Vid val av influencer anser respondent 1 att det viktigaste är att influencers passar 

varumärket. Antal följare är mindre viktigt, det viktigaste är att det speglar varumärket rätt. 

De arbetar både nationellt och internationellt beroende på vilket budskap de vill framföra 

genom influencerns kanaler. Vid varje samarbete granskas influencern noga. Respondent 2 

menar att de utgår från den målgrupp de vill tala till vid det samarbetet de gör, därefter tar 

de fram en lista på intressanta influencers. Vid val av influencers ser respondent 3 främst 

till personlighetens publika anseende, följare och reach, profil/intressen samt deras 

läsare/följare/målgrupp. Sedan bedömer de om detta överensstämmer med deras 

varumärke/marknadsstrategi. Respondent 4 menar att de får många förfrågningar och blir 

kontaktade av olika profiler och väljer inte ut dem själva för samarbeten. Hotellet låter 

många boka in sig som vanliga gäster, då det viktigaste för dem är att personen ifråga 

kommer till dem för att det gillar det dem gör samt deras hotell. Enligt respondent 3 är det 

både dem och influencern som tar kontakt för samarbeten.  

 

Enligt respondent 1 finns de influencers de samarbetar med främst på Instagram eller deras 

egna protaler. Vid val av målgrupp så har de en kommunikationsplan baserat på en 

kommunikativ målgrupp och en faktisk målgrupp, därav är deras syfte att komma åt en 

smalare och mer svårflörtad målgrupp via deras valda influencers. Respondent 2 menar att 

det främst är inom skönhet och spa de jobbar med influencers och även när det kommer till 

specifika kök och restauranger. I dessa fall vill de nå ut till den specifika målgruppen det 

vill säga skönhet intresserade samt mat- och kulturintresserade. Deras mål i dessa 

sammanhang är att tilltala och nå en ny målgrupp. De kanaler som respondent 2 

influencers finns på är främst deras egna bloggar samt Instagram. Enligt respondent 3 är 

det mindre viktigt för vilka mediekanaler influencern är aktiv på, det är viktigare att 

“profilen överensstämmer med våra värderingar, att content känns äkta och trovärdig 

samt att vi får tillräcklig reach genom våra insatser/samarbeten”. Deras influencers är 

främst aktiva vloggare och där ser dem möjlighet till stor exponering/reach. Respondent 3 
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menar att de har en mycket specifik primär målgrupp som de arbetar för att bearbeta på 

olika sätt. Hotellet i sig självt fokuserar deras egna insatser till bland annat Instagram, 

Facebook, Google och TripAdvisor. Enligt respondent 4 beror det lite på varumärke, 

vilken målgrupp de vill nå ut till. Respondent 4 anser inte att det har arbetat strategiskt med 

frågan. Det är många profiler som hör av sig och ibland kan de hjälpa till och erbjuda ett 

bättre pris om profilen är rätt för respektive varumärke. Den största kanalen som 

respondent 4 upplever användas av deras influencers idag är Instagram. 

 

Respondent 2 vill genom deras samarbeten med influencers nå ut till en nischad, specifik 

målgrupp där de marknadsför deras tjänster. Enligt respondent 3, vill de genom deras 

samarbeten med hjälp av rätt influencer marketing bygga trovärdighet och tyngd för deras 

varumärken internationellt. Genom samarbeten med influencers vill respondent 4 att 

personen ifråga får en upplevelse med riktigt hög klass. Hen anser även att det handlar om 

att ta reda på vad profilens publik anser och reagerar på det dem gör. Det är därför viktigt 

att profilen som besöker dem gör det på grund av att de gillar det dem gör, detta ger en 

ärlig dialog med en äkta trovärdighet över vad gästen får uppleva om de bor hos dem. 

Respondent 4 tror inte på köpta samarbeten i längden som inte känns genuina och äkta.  

 

Vikten och resultatet av influencer marketing inom hotell 
Respondent 1 menar att det är extremt viktigt att ha med influencers som en del i deras 

marknadsföring. De köper inga annonser utan arbetar aktivt med samarbeten istället. Detta 

på grund av att de ser att det ger en större utdelning med en mindre kostnad. Hen anser 

även att det bygger en lojalitet som inte går att få genom betalda kanaler. Respondent 2 

förklarar att influencers inte är en viktig del i deras marknadsföring i dagsläget. Enligt 

respondent 3 är influencers en stor del av deras dagliga marknadsföringsinsatser. 

Respondent 4 menar att det viktigaste för dem att är deras gäster och bland dessa så 

benämns vissa som influencers. De tror mer på att det är viktigt att leverera en fantastisk 

upplevelse på alla plan till dem som kommer och bor hos dem.  

 

Intervjun fortsätter sedan med att besvara frågan om de ser resultat utifrån deras 

samarbeten med influencers och isåfall hur. Enligt respondent 1 rekommenderar gärna 

deras gäster dem till sina vänner via sociala medier, vilket dem kan se via taggar. Detta 

gäller även om en influencer skriver något om dem. På så sätt behöver deras läsare inte 
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själva ha bott hos dem utan de kan rekommendera dem via en influencer om de har 

tillräckligt förtroende för just den profilen. Respondent 2 menar att de ser resultat utifrån 

att de räknar på uppskattat PR-värde i de samarbeten de gör med influencers. Respondent 3 

menar att de ser resultatet genom synlighet med rätt profiler då de på så sätt når ut till rätt 

målgrupp. “Arbetet är således varumärkesbyggande samtidigt som det skapar awareness 

för vår verksamhet”. Respondent 4 förklarar att de ser resultat genom ökat antal följare och 

i dialog. Hen menar dock att de ser större resultat i att lyckas skapa upplevelser som 

närmar sig 5,0 på TripAdvisor eller i deras egna gästsurveys. 

 

Vid fråga om vad de använder för betalningsmodell menar respondent 1 att de aldrig 

betalat för ett samarbete och inte kommer att göra det. De rabatterar hotellrummet mot 

synlighet om de bedömer att PR-värdet är tillräckligt, detta gäller även mat och dryck. 

Respondent 2 förklarar att de inte har någon standardmodell för sina samarbeten utan de 

kan skilja sig utifrån varje enskilt tillfälle. Respondent 3 förklarar att de sällan 

kompenserar influencers. De erbjuder press rate/prova på boende, besök i deras restaurang 

eller wellness avdelning och utifrån detta får de en naturlig synlighet i influencers kanaler. 

Respondent 4 menar att deras betalningsmodell är olika, i vissa fall kan de ge bättre priser 

på logi men de är då tydliga med att det gärna ska framgå. Enligt respondent 4 väljer ofta 

influencers själv att dela sin upplevelse på hotellet på sina plattformar eftersom de gillar 

varumärket. 

 
Diskussion av resultatet 
I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras och diskuteras för att sedan ställas mot den 

teoretiska bakgrunden. 

 

Influencers och Influencer Marketing 
Enligt Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) är influencers en innehållsskapare som 

samlar på sig följare på olika sociala forum. Verirman, Caurberghe och Hudders (2017) 

menar även att influencers visar deras liv och erfarenheter genom dessa forum, vilket deras 

följare sedan tar del av. Till skillnad från Veirman, Cauberghe & Hudders (2017) menar 

respondent 1 att influencers är en mellanhand mellan företag och potentiella gäster/kunder. 

Hen menar även att de är betrodda av talespersoner för sin unika målgrupp som är 

tidskrävande och dyr att hitta. Respondent 2 menar att influencers är en person som är sitt 
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eget varumärke och arbetar med just detta. Hen anser även att profilen försörjer sig på att 

skapa samarbeten med företag för att marknadsföra deras produkt och inspirerar sina 

följare.  

 

Idag vänder sig företag till betrodda online profiler för att kommunicera ut sina produkter 

och tjänster, istället för att driva sina annonser till deras målgrupp (Veirman, Caurbergh & 

Hudders, 2017). Respondent 1 och 3 håller med om att det handlar om att nå ut till sin 

riktade målgrupp och påverka dem. Leigert (2013, s. 50) menar att sociala medier idag är 

en plattform där det går att sälja produkter och tjänster. Detta håller respondent 3 med om 

och menar att det är ett nytt fenomen att nå ut till stora profiler som har makt att påverka 

andras uppfattningar om en produkt/tjänst. Respondent 4 menar att influencers är enormt 

kunniga inom området marknadsföring. “Bra marknadsföring kan tillföra oerhört mycket 

som till exempel ett leende och lärdom”. Hen menar att de tar för sig och kan föra en 

dialog med sina följare. Respondent 4 menar även att influencers ofta är specialister inom 

ett område som intresserar många som exempelvis mode, träning, musik eller mat. Dock 

anser respondent 4 att ordet influencer i sig är ett problem då det direkt översatt betyder 

påverka. “Detta anses inte låta pålitiligt och det är någon som inte lyssnar på sin publik, 

vänner eller fans”. Respondent 4 tycker att ordet borde bytas ut till något mer passande. 

Samtliga respondenter menar att de arbetar med influencer marketing för att nå ut till deras 

riktade målgrupper. Vierman, Cauberghe och Hudders (2017) menar på att influencer 

marketing har ökat och blivit viktigt för varumärken eftersom att sociala medier fortsätter 

öka i populariet som även stärker oron för “adblocking”. De arbetar dock olika mycket 

med det. Respondent 1 menar att det är en positiv utveckling och att det ger mervärde för 

kommande gäster, eftersom att de får en insyn i hotell som de kanske inte själva har råd 

med eller skulle välja i första hand. Långsiktigt menar även respondent 1 att influencer 

marketing ökar synlighet för hotell och uppfattningen som läsare kanske har kan ändras om 

just det hotellet. Detta kan vara både positivt eller negativt.  

 

Abidin (2016) och Schau & Gilly (2003) menar på att influencers ska vara lättare att 

förhålla sig till samt mer trovärdiga och tillgängliga, till skillnad från “vanliga” kändisar. 

Detta eftersom att influencers interagerar med sina följare samt delar med sig av vanliga 

aspekter från deras liv. Influencers är även väldigt personliga i det de lägger upp (Abidin, 

2016; Schau & Gilly, 2003). Detta stämmer överens med vad respondent 1, 2 och 3 anser. 

Även Varkaris & Neuhofer (2017) menar att trovärdighet är en viktig faktor i deltagarnas 
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informationssökningar om hotell. Detta stämmer överens med vad respondent 1 talar om, 

att influencers ökar synligheten och äktheten av en produkt. Genom att använda 

influencers kan detta då påverka trovärdigheten vid informationssökning av hotell. Enligt 

Collective Bias (2016) är det 30% mer sannolikt att en konsument köper en produkt från en 

influencer som inte är känd än att konsumenten köper en produkt från en profil som är 

känd. 

 

Veirman, Cauberghe & Hudders (2017) menar att konsumenter blivit mer kunniga om 

marknadsföring och i samband med det har varumärken börjat att allt mer associerat sig 

med bland annat Instagram-influencers. Detta för att nå ut till deras riktade målgrupp. 

Detta är någonting som även speglas i hotellbranschen. Respondent 2 menar att det är ett 

effektivt sätt att arbeta med influencers då man når ut till rätt kanaler och målgrupper. 

Influencers inom marknadsföring av hotell anser respondent 1 som en positiv utveckling 

på grund av att det skapar mervärden genom att de upptäcker nya hotell. Respondent 1 tror 

dock att ordet ofta är negativt laddat på grund av många oseriösa influencers. Detta kan 

kopplas till att vem som helst kan publicera saker på sociala medier och att detta kan 

ifrågasätta pålitligheten av innehållet (Vakris & Neuhofer, 2017).  

 

Arena (2017) menar att många sociala profiler som arbetar med marknadsföring, använder 

sig av deras egna plattformar på sociala medier. Influencers använder sig även av bland 

annat av Instagram, Youtube, Snapchat och bloggar. Detta marknadsföringssätt tar mer tid 

än det gör för traditionell media men i slutändan är det värt det (Arena, 2017). Detta 

understryker det som respondent 1 talar om i sin intervju, då hen menar på att deras 

influencers främst använder sig av Instagram eller deras egna portaler. Respondent 2 

antyder även att deras influencers främst finns på deras egna bloggar samt Instagram. 

Respondent 4 håller även med respondent 1 och 2 och menar att den största kanalen deras 

influencers använder sig utav är Instagram. Lin, Bruning & Swara (2018) nämner dock inte 

Instagram när de diskuterar plattformar som fått några av de största varumärkena att växa 

snabbare.  

 
Varumärke och profilering 
Vierman, Cauberghe & Hudders (2017) förklarar att varumärken har börjat använda och 

satsa mer på influencers i sin marknadsföring för att nå ut till en nischad målgrupp. Detta 
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håller respondent 1 och 2 med om som genom sina samarbeten vill nå ut till en specifik, 

mer svårflörtad målgrupp. Olika marknadsföringsaktiviteter används för att på olika sätt 

stärka identiteten och varumärket. Vierman, Cauberghe och Hudders (2017) menar dock på 

att det blivit markant svårare för varumärken att nå kunder. Detta på grund av att 

konsumenter har möjlighet att installera “adblock” eller hoppa över reklam. Detta skapar i 

sin tur många fördelar med word-of-mouth. Respondent 3 förklarar att de redan har en 

specifik primär målgrupp de arbetar med. Genom detta fokuserar hotellet på egna insatser 

på olika sociala plattformar. Respondent 4 menar att den målgrupp de vill nå ut till beror 

på varumärket, dock har de inte arbetat strategisk med målgruppsfokusering inom sina 

samarbeten. Strömberg (2018, 6 februari) menar att det viktigaste för företag vid val av 

influencers är att prioritera profiler med högt engagemang. Detta genererar ofta bra 

klickstatistik och interaktioner. Enligt respondent 4 är detta inte det viktigaste för dem utan 

att influencern tycker om vad varumärket står för. Hotellet får många förfrågningar men 

väljer istället att boka in många som vanliga gäster på grund av denna anledning. 

Respondent 2 menar att de utgår från den målgrupp de vill tala till under det aktuella 

samarbetet.  

 

Enligt Grönroos (200) är varumärket den identitet man vill skapa för en produkt/tjänst 

genom marknadsföring. Ett starkt varumärke utgör ett värde för företaget. Varumärkets 

värde är kundens upplevelse av hur viktig en produkt/tjänst är i förhållande till andra 

alternativ (Grönroos, 2002). Idag vill varumärken uppmuntra influencers att prata och 

rekommendera produkter på sina sociala plattformar istället för att använda traditionella 

marknadsaktiviteter som exempelvis reklam (Vierman, Cauberghe och Hudders, 2017). 

Detta förhåller sig med respondent 1 som menar att de aktivt arbetar med influencers 

genom rabatterade priser i utbyte mot exponering. Detta är PR-strategin respondent 1 

menar att de använder sig utav och visar bra resultat. Varumärken använder sig av 

influencers på olika sätt. Respondent 2 menar på att de främst arbetar med denna typ av 

marknadsföring vid lanseringar, specifika händelser eller marknadsföring av 

produkter/tjänster. Till skillnad från de andra respondenterna använder respondent 2 att 

deras hotell använder influencers inom skönhet och spa. Respondent 3 menar dock att de 

gör influencer-samarbeten varje månad. Momtaz, Aghaie & Alizadeh (2011) och Pophal 

(2016) förklarar att företagen hoppas på att kunna bygga kapital genom influencers status, 

popularitet och trovärdighet vid inlägg om varumärkets produkt/tjänst.  
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Grönroos (2002) förklarar att man skapar ett varumärke genom olika typer av planerad 

marknadskommunikation som man vill ska utvecklas i kundens medvetande. Enligt 

respondent 3 vill de med sina samarbeten bygga trovärdighet och tyngd för varumärket 

internationellt. Även respondent 4 menar att det är viktigt att bygga trovärdighet, detta gör 

dem genom att ge en upplevelse med hög klass. Detta förklarar även Grönroos (2002), 

företag bör tänka på att serviceprocessen är huvuduppgiften när man bygger ett varumärke. 

Respondent 4 håller med om detta och menar att köpta samarbeten inte håller i längden 

utan anser att en ärlig dialog gör att influencern naturligt kommer gilla vad varumärket står 

för. Om serviceprocessen inte skapar en positiv varumärkesuppfattning hos kunden 

kommer andra marknadsaktiviteter inte hjälpa i efterhand (Grönroos, 2008). På grund av 

detta menar respondent 4 att det är viktigt att fokusera på produkten/tjänsten samt servicen. 

Om marknadsföraren gör ett lyckat arbete med att bygga upp varumärket hos kunden så 

kommer varumärket nå sin eftersträvade identitet (Grönroos, 2002).  

 

Vierman, Cauberghe och Hudders (2017) menar att ett stort antal följare hos en influencer 

inte behöver innebära att de har ett stort inflytande på dem. Dock menar Momtaz, Aghaie 

och Alizadeh (2011) och Pophal (2016) att företag strävar efter att antyda att antal följare 

påverkar konsumenternas attityder och att detta främst förklaras med popularitet. 

Respondent 1 håller med Vierman, Cauberghe och Hudders (2017) och menar att antal 

följare är mindre viktigt när de gör samarbeten. Det viktigaste för dem är att influencers 

passar deras varumärke och arbetar därför hellre med influencers med mindre räckvidd. 

Momtaz, Aghaie och Alizadeh (2011) och Pophal (2016) menar att just detta är en 

utmaning för varumärken, att identifiera och välja rätt influencer som passar det som dem 

står för samt hitta någon som har en stor inverkan på den riktade målgruppen. Respondent 

4 håller delvis med om detta, dock är följare och reach ett av de kriterier de utvärderar vid 

val av influencers. De granskar även personlighetens publika anseende, influencers 

intressen och målgrupp. Respondent 3 håller med respondent 1 och 4 att det viktigaste inte 

är vilka mediekanaler influencern är aktiv på utan att det överensstämmer med 

varumärkets värderingar och att profilen känns äkta samt trovärdig. Respondent 3 menar 

dock att deras incluencers främst är aktiva vloggare då detta ger möjlighet till stor 

exponering. Momtaz, Aghaie och Alizadeh (2011) och Pophal (2016) menar att antal 

följare används som mått för potentiall räckvidd när företag söker efter influencers.  
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Wang och Hariandja (2016) menar att varumärkesambassadörer och instämmande från 

kändisar/profiler skapar ett kraftigt emotionellt samband mellan konsumenten och 

varumärket. Profilerna kan förklara användandet av en produkt/tjänst som påverkar andra 

positivt eftersom de ser upp till denne (Wang & Hariandja, 2016). Dock byter inte alla ut 

vad som helst för exponering. Alla respondenter menar på att de inte erbjuder gratis logi 

för exponering lättvindigt. Respondent 1 menar att de sällan ger bort en hotellnatt då de 

anser att varumärket håller en kvalitet som inte bara ges bort, de har aldrig betalt för ett 

samarbete och kommer inte göra det. Respondent 2 håller med om detta och menar att 

erbjuda gratis hotellnätter gör att exklusiviteten försvinner och anser inte detta är något att 

förhålla sig till. Hen menar även att man ska arbeta selektivt med att behålla exklusiviteten. 

Respondent 3 förklarar att de sällan kompenserar influncers utan erbjuder ett rabatterat 

pris, prova-på boende, besök i restaurang eller spaavdelning. Detta menar respondent ger 

en naturlig synlighet i influencers kanaler. Respondent 4 instämmer i detta och menar på 

att de i vissa fall ger bättre pris på logi och att profilerna ofta väljer att dela upplevelsen 

eftersom de gillar varumärket. Respondent 3 anser att influencer marknadsföring ger fler 

möjligheter för att profilera sig med passande personligheter som stämmer med varumärket 

och dess värderingar. Detta stämmer överens med Vierman, Cauberghe & Hudders (2017) 

som menar att företag vill skapa en indirekt marknadsföring genom att utnyttja “word-of-

mouth”. 

 

Vikten och resultatet av influencer marketing inom hotell 
Enligt Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) börjar varumärken satsa mer på sociala 

media influencers. Respondent 1 menar att influencers är en “extremt viktig” del av deras 

marknadsföring då de inte köper några annonser. De arbetar istället aktivt med samarbeten, 

“vi ser att detta ger större utdelning med mindre kostnad och även bygger en lojalitet som 

vi inte kan få genom betalda kanaler”.  Enligt Arena (2017) menar att detta 

marknadsföringssätt är värt det i slutändan, även fast att det tar mer tid än det gör för 

traditionell media. Respondent 2 menar dock att detta inte är en stor del av deras 

marknadsföring. De jobbar ej med strategisk influencer marketing men menar på att det 

börjar utvecklas åt de hållet då det är ett effektivt sätt att nå en specifik målgrupp. Enligt 

Collective Bias (2016) är det 30% större chans att köpa en produkt från en influencer som 

inte är så känd än att en konsument köper från en känd profil. Där av kan detta vara en 

anledning till att börja arbeta med influencers mer. Respondent 3 håller med respondent 1 



 

27 

och menar att influencers är en stor del av deras dagliga marknadsföringsinsatser. 

Respondent 4 fokus ligger istället på att gästen och upplevelsen istället för att särbehandla 

en specifik grupp som influencers. Dock menar de på att samarbetet varierar, beroende på 

säsong och hur de ligger till med sina respektive varumärken.  

 

Enligt respondent 2 ser deras hotell resultat från de samarbeten de gör med influencers 

genom att de räknar på uppskattat PR-värde. Respondent 1 menar att deras gäster 

rekommenderar dem på sociala medier till sina vänner. Detta kan dem se genom att de blir 

taggade i ett inlägg. Liknande är det om en influencer skriver något om deras hotell. Vakris 

och Neuhofer (2017) menar att det finns en oro över att vem som helst kan publicera saker 

på sociala medier och detta kan ifrågasätta pålitligheten av innehållet. Detta kan vara till en 

nackdel för hotell eftersom man inte alltid vet vilka influencers man kan lita på och inte. 

Därför kan det vara viktigt att prioritera profiler som har ett högt engagemang (Strömberg, 

2018, 6 februari). Detta kan man räkna ut genom att använda formeln: 

likes+gillamarkeringar/följare*100. Har influencern ett högt engagemang brukar det oftast 

generera till bra klickstatistik och interaktion för företag (Strömberg, 2018, 6 februari).  

 

Respondent 3 menar att deras resultat går att avläsa genom synlighet med rätt profiler. 

Genom detta så kan dem även nå till rätt målgrupp. “Arbetet är således 

varumärkesbyggande samtidigt som det skapar awareness för vår verksamhet”. Eftersom 

att varumärken enligt Veirman, Caurberghe och Hudders, (2017) har som mål att 

influencers ska prata om och rekommendera verksamhetens produkter på deras sociala 

medier, så blir det lite av en vinn-vinn situation av att arbeta på detta sätt. Genom att arbeta 

med detta kan varumärken utnyttja “word-of-mouth” för att indirekt marknadsföra sina 

produker (Veirman, Caurberghe & Hudders, 2017). Enligt respondent 4 ser dem resultat 

genom att antalet följare har ökat på sociala medier. Dock menar hen att om dem lyckas 

skapa upplevelser som är nära 5,0 på TripAdvisor så ser dem större resultat genom det. 

 

Metod- och materialdiskussion 
Litteratur- och databassökning 
För att påbörja studien granskades material till undersökningen. Detta för att skapa en 

grundkunskap inom ämnet för att sedan framställa relevant syfte och frågeställningar. 

Enligt Patel och Davidsson (2014) finns det olika steg för hur en process kan se ut vid 
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litteratursökning. Ett av dessa steg är blanda annat att arbeta med förberedelser kring 

studiens syfte och frågeställningar. Eftersom ämnet är relativt nytt inom hotellbranschen 

var det svårt att finna artiklar som var relevanta för syftet samt ta fram artiklar eller 

litteratur som passar in i tiden. Vid sökning av vetenskapliga artiklar har engelska begrepp 

används som nyckelord för att få fram relevanta artiklar inom olika databaser. Enligt Patel 

och Davidsson (2014) är även detta ett steg vid litteratursökning. Under tidens gång har 

litteratur lagts till för ge arbetet en starkare grund och bättre helhet samt för att ersätta 

referenser som inte varit lika trovärdiga. Detta har förutsatt att studien tagit längre tid och 

kontinuerligt bearbetats under studiens gång. Genom detta arbetssätt har slutresultatet 

blivit bättre och slutsatsen starkare. I studien litteratursökning användes inklusions- och 

exklusionskriterier vid val av vetenskapliga artiklar. Detta underlättade sökandet då bland 

annat artiklar som inte var vetenskaplig exkluderades i sökningen. En del artiklar var 

kostnadsbelagda vilket var en exklusionskriterie, detta gjorde att relevant information 

troligtvis gick förlorad eftersom att det hade kunnat stärka upp bakgrunden.  

 

Urval 
Valet av respondenter diskuterades noga till arbetets undersökning innan hotellen 

kontaktades. Bryman (2011, s. 350) menar att ett kvalitativt urval oftast sker utifrån 

målinriktade eller målstyrda urval. 16 stycken högprofilerade hotell i Sverige valdes ut. De 

utvalda hotellen är hotell som uppsatsförfattare känner till samt tycker är spännande 

varumärken. Första mailkontakten gav bra respons och majoriteten av hotellen uppfattades 

positiva till studiens syfte och möjligheten till intervju. Vid senare kontakt för återkoppling 

var det flera respondenter som inte hade möjlighet att delta på grund av tidsbrist. Detta 

påverkade arbetet eftersom att resultatet tog längre tid än förväntat att få fram. 

Slutresultatet vart fyra utförda intervjuer. Trots att hotellen kontaktades i ett väldigt tidigt 

skede så var en kort deadline satt för att insamling av resultat som vi då inte kunde 

påverka. Den satta deadlinetiden var 14 dagar vilket vi i efterhand insåg hade kunnat vara 

längre. Det var många som valde att avstå på grund av den korta tiden att svara på 

frågorna. Hade denna deadline varit längre fram hade fler intervjuer varit möjliga att 

utföras och resultatet hade varit blivit av större vikt.  

 

Dataanalys 
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Vid undersökningar av kvalitativa metoder är en svårighet enligt Bryman (2011, s. 510) att 

det lätt blir mycket svårhanterligt datamaterial. Detta på grund av att materialet bland annat 

bygger på beskrivningar av intervjuutskrifter (Bryman, 2011, s. 510). I detta arbete skedde 

intervjuerna via mail vilket underlättade bearbetningen av data och svårhanterligt 

datamaterial undveks. Detta var en smidig och tidseffektiv metod för att få fram 

informationen från respondenterna. Ifall att resultatet från frågorna var otydligt besvarade, 

var respondenterna villiga att utveckla svaren. Frågorna i intervjuerna var öppna frågor, 

detta gjorde att respondenterna hade fria händer att svara på frågorna. Att arbeta med 

öppna frågor anses positivt för studiens resultat, då detta gav breda svar som skapade en 

intressant diskussion. 

 

Intervju 
I detta arbete har en kvalitativ metod använts med inriktning på intervjuer. Intervjuerna 

besvarades via mail och var ett effektivt sätt att genomföra intervjuerna på distans. Dock 

hade svaren blivit mer utförliga om intervjuerna hade ägt rum över telefonenen eller i 

verkligheten på en bestämd plats. Enligt Patell & Davidsson (2011, s. 74) kan det vara 

svårt för de individer som ska besvara frågorna att se nyttan i det. Därför är det viktigt att 

vara tydliga mot respondenterna om vad syftet med intervjun är, redan från början.  

 
Etisk reflektion om studiens 
genomförande/Forskningsetisk uppföljning 
Vid genomförande av ett skriftligt arbete finns det enligt Bryman (2011, s. 131) fyra olika 

etiska principer man bör eftersträva. Dessa olika principer kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131). Vid 

tidigare arbeten har dessa principer använts och därav finns kunskap om dessa sedan 

tidigare. För att respondenterna skulle känna sig så trygga som möjligt läste författarna på 

extra om de olika principerna. Respondenterna är anonyma i uppsatsen för att skydda deras 

identiteter och deras intervjusvar finns i tryggt bevar hos uppsatsförfattare. Alla 

respondenterna var tydliga med att dem vill vara anonyma i uppsatsen och detta har tagits 

på största allvar.  
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För att förtydliga för de medverkande om deras anonymitet, konfidentialitet samt samtycke 

skickades ett informationsblad ut till samtliga där information om detta framkommer (se 

bilaga 2). I detta stod även information med uppsatsens syfte för att uppfylla 

informationskravet.  

 

Slutsats 
Studiens resultat visar på att varumärken börjar använda sig mer av influencer marketing. 

Inom hotellbranschen används detta marknadsföringssätt i olika mängd. Kännedomen och 

kunskapen om influencers varierar bland hotell och samarbeten som görs med influencers 

ser olika ut. De kan användas till bland annat lanseringar, kampanjer och exponering. En 

del hotell använder sig endast av denna marknadsföringsstrategi istället för reklamer och 

kampanjer. Andra ser inte detta som en del av sin marknadsföring idag. Hotellen som inte 

använder sig av influencers menar dock att det börjar utvecklas åt det hållet. Dessa typer 

av samarbeten kan skapa mervärde för potentiella gäster och öka synligheten långsiktigt. 

Det framgår även i studien att influencers kan öka äktheten och trovärdigheten av en 

produkt eller tjänst. Detta är något hotellen stävar efter med sina samarbeten då det i sin tur 

stärker varumärket. Den negativa faktorn med samarbeten visar sig vara oseriösa 

influencers, därav är det viktigt att välja rätt influencer som passar varumärket. Att vem 

som helst kan publicera inlägg på sociala medier kan även påverka potentiella gäster både 

positivt och negativt. 

 

Sociala medier har idag blivit en plattform där man kan sälja sina produkter och tjänster, 

detta är en del av influencer marketing. Utifrån studien visar de sig att den mest använda 

plattformen är Instagram och egna portaler bland influencers. Resultatet visar att influencer 

marketing används för att nå ut till en specifik, nischad målgrupp och påverka dem. Vid 

val av influencers är det viktigt att profilen stämmer överens med varumärket för att få 

bästa möjliga utdelning av samarbetet. Studien menar även på att det är viktigt att 

influencers gillar det varumärket står för då detta ofta i sin tur ger en naturlig synlighet i 

influenencers medier. Det är även viktigt att influencern känns äkta och trovärdig. Hotellen 

i studien ger inte utbetalning för samarbeten utan kan erbjuda rabatterade priser om 

influencern anses stämma överens med varumärket. Att erbjuda gratis hotellnätter anses 

sänka värdet och exklusiviteten i varumärket. 
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Praktisk användning och vidare forskning 
Enligt Tillväxtverket (2018) fortsätter turismen att öka i Sverige. Under 2017 ökade totala 

antalet hotellövernattningar med 1,2 miljoner eller 2% från tidigare år. Detta står för 63 

miljoner övernattningar (Tillväxtverket, 2018). Denna studie inriktar sig på 

hotellbranschen och dess marknadsföring genom influencers. Marknadsföringens 

utveckling har genomgått stora förändringar och liksom branschen utvecklas den 

kontinuerligt. Influencer marketing är något som applicerats under de senare åren inom 

hotellbranschen där profiler med högt följarantal hjälper företag att marknadsföra sina 

produkter och tjänster. Denna studie kan användas för att lära sig om utvecklingen och se 

hur hotell på marknaden förhåller sig till influencer marketing. Marknadsföringen har 

naturligt börjat utvecklats mot denna typ av marknadsföring, för att hålla sin produkt eller 

tjänst attraktiv kan man få kunskap om detta i uppsatsen och applicera det på sitt 

varumärke. 

 

För vidare forskning vill författarna studera vidare kring ämnet influencer marketing och 

även gå in mer på dess negativa aspekter. Utifrån att studera vidare ämnet vill de skapa en 

bredare kunskap i marknadsföring. Denna studie behandlar till mesta del de positiva 

aspekterna dock finns det diskussion att föra och studera kring de negativa. Influencers kan 

i vissa branscher ha ett dåligt rykte som bland annat att de kan vara oseriösa eller 

problematiska att arbeta med. Skandaler runt influencers förekommer vilket skapar 

intressanta frågeställningar som exempelvis hur varumärken inom hotellbranschen tacklar 

detta? För att bredda resultatet skulle vi även vilja ha influencers som respondenter. Ett 

annat ämne att vidareforska ännu mer är hur kompensationen till influencers går till samt 

hur mycket det kan kosta att använda sig av influencers som en del i sin marknadsföring. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjufrågor - Hur använder hotell i Sverige influencers i sin marknadsföring? 

Fråga 1. Vad innebär ordet influencer för er? 

  

Fråga 2. Vad tycker ni generellt om influencers på sociala medier och deras 

utveckling i marknadsföringen? 

  

Fråga 3. Vad tycker ni om att hotell börjar arbeta mer och mer med influencers? 

  

Fråga 4. Hur mycket vet du om “Influencer marketing” och hur kom du i kontakt 

med det? 

  

Fråga 5. Om ni använder er av influencers på ert hotell, hur ofta gör ni samarbeten 

med influencers och på vilket sätt? Vem sköter/godkänner dessa samarbeten? 

  

Fråga 6. Hur väljer ni era influencers? Har ni några grundkriterier? 

  

Fråga 7. Kontaktar influencers er för samarbeten eller letar och kontaktar ni dem? 

  

Fråga 8. Vilka målgrupper vill ni nå ut till genom ert val av influencers och på vilka 

digitala kanaler är de mest aktiva på? Är det er nuvarande målgrupper eller är målet 

att nå ut till en ny målgrupp? 

  

Fråga 9. Vad vill ni uppnå genom samarbeten med influencers? 

  

Fråga 10. Hur stor/viktig del har influencers i er marknadsföring och varför? 

  

Fråga 11. Ser ni resultat utifrån era samarbeten med influencers och isåfall hur? 

  

Fråga 12. Hur fungerar betalningsmodellen när ni använder er av influencers? Hur 

betalar/kompenserar det influencern? Finns det en standardmetod eller liknande? 
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Bilaga 2 
Informationsblad, undersökning för examensarbete 
Studien syftar till att undersöka hur hotell i Sverige använder sig av influencers i sin 

marknadsföring. 

 

Deltagandet kommer att vara anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till 

tredje part. Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Resultatet kommer att anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är 

möjlig. 

 

Deltagande är frivilligt och du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet publicerts 

2018. Resultatet kan, vid intresse, skickas till dig som deltar i undersökningen. Se 

kontaktuppgifter nedan. 

 

Tack för att ni deltar i vår undersökning! 

Kontaktinformation 

Amanda Silén 

Mail: amandasilen@hotmail.se 

Mobil: 070 765 77 19 

Paula Buinac 

Mail: paulabuinac@gmail.com 

Mobil: 076 412 03 94 

 

Handledare för projektet 

Mats Carlbäck, universitetsadjunkt vid Restaurang- och hotellhögskolan 

Mats.carlback@oru.se 

Mobil: 070 842 72 96 
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Bilaga 3 
Sökmatris 

1. Social media 

2. Marketing 

3. Hotels 

4. Influencers 

5. Brand 

6. Fashion brands 

7. Online travel agents 

 

Datum Databas Sökord Antal ref. Kombinatio

n 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2018-

04-09 

Web of 

Science 

3 112 1+2+3 112 2 1 1 

2018-

04-05 

Web of 

Science 

2 182 2+4 182 4 1 1 

 2018-

05-18 

Web of 

Science 

2 192 2+4 192 1 1 1 

2018-

04-20  

Web of 

Science 

2 70 4+5 70 10 1 1 

 2018-

04-19 

Web of 

Science 

2 8 4+6 8 6 2 1 

2018-

04-25  

Emerald 

Journals 

2 2597 1+7 2597 30 5 1 
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Bilaga 4 
Intervju-mail  
 

Hej! 

 

Vi heter Amanda Silén och Paula Buinac och studerar år tre på Hotell och värdskaps 

programmet i Grythyttan, tillhörande Örebro universitet. Just nu skriver vi på vårt 

examensarbete som handlar om hur hotell i Svergie använder sig av influencers i sin 

marknadsföring. Det skulle vara väldigt intressant att få med ert starka varumärke och 

koncept i vårt arbete. Vi undrar därför om ni skulle vilja ställa upp på en kort intervju 

angående detta till vårt examensarbete? Antingen om ni föredrar att vi kommer och besöka 

er eller att ni svarar på några frågor via telefon eller mail? Resultatet av era svar kommer vi 

att analysera och jämföras med andra hotell på marknaden. Svaren kommer att vara 

anonyma om så önskas.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Silén och Paula Buinac 

Hotell och värdskap år 3 

Grythyttan 

Kontakt:  

Amanda: 070-7657719 

Paula: 076-4120394 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      


