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Sammanfattning 

Inledning: I dagens samhälle har kommunikation och interaktion mellan människor blivit 

betydlig mer komplex då sociala medier har utvecklats. Företagarna kan ta del av sociala 

mediers utveckling för att skapa kundlojalitet, stärka varumärket och förmedla produkter.  

Syfte: Arbetet ska ge en inblick hur olika hotell i Sverige har tagit del av Facebook. Hur ser 

innehållet ut för respektive hotell och vad är det som påverkar innehållet?  

Metod/material: En innehållsanalys på Facebooksidorna görs för att få en 

helhetsuppfattning. Detta görs genom ett kodschema, där olika teman som berörs kodas in. 

Som komplement utvecklas frågor som uppstår under innehållsanalysen. Tre olika hotell 

valdes ut: Nordic Light Hotel, Hilton Hotel Slussen och Grand Hôtel.  

Resultat: Nordic Light har ett innehåll där de framhäver events, fester, Dj och tillställningar. 

Till skillnad från Nordic Light har Grand Hôtel ett annorlunda innehåll, där de framhäver sin 

restaurang och mat. Hilton Hotel som utmärker sig som ett hotell som tar emot både 

affärsresenärer och semesterresenärer, framhävde sina rum, restaurang och 

specialerbjudanden. Det visar sig att innehållet utvecklas dynamiskt snarare än att det följer 

en process.  

Slutsats: Hotellens Facebooksidor reflekterar vad det är för typ av hotell och till vilken 

kundgrupp som de riktar sig till. En viss kontroll av hotellens användning av Facebook finns 

troligen, men det mesta styrs av sunt förnuft och vad som anses vara relevant för 

verksamheten. 

 

Nyckelord: Kommunikation, Massmedia, Relationsmarknadsföring, Sociala medier
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1. Inledning 

Med hjälp av sociala medier kan människor från hela jorden med tillgång till internet ta 

kontakt med varandra och kommunicera utan hinder av den geografiska distansen. Genom 

denna smidighet av kommunikation har företagarna också tagit del av denna möjlighet. Det 

har nu blivit ett allt vanligare medel för företagarna att använda sig av sociala medier för att 

nå ut till sina kunder. Används det på rätt sätt kan sociala medier skapa kundlojalitet, locka 

till sig nya kunder och ge en tydlig image av företagen. I slutändan blir det förhoppningsvis 

en vinst i kassan. 

Utbildningen på Grythyttan Akademi ger en kurs som kallas för Styrsystem inom 

Hospitality. Denna kurs har lärt oss hur viktigt det är att hotellen följer med i tiden när nya 

trenderna inom tekniken utvecklas. Det är därför ett intressant ämne att fördjupa sig i frågan 

om hur hotell i Sverige använder sig av sociala medier. 

2. Bakgrund 

Detta bakgrundskapitel kommer ta upp begrepp som anses vara relevanta för syftet. Arbetet 

handlar om sociala medier och hotells användande av sociala medier. Arbetet har riktat in sig 

på marknadsföring med sociala medier som medel.  

Begrepp som finns i bakgrunden är marknadsföring, relationsmarknadsföring, 

kommunikation, massmedier, sociala medier och Facebook. Information om Web 2.0 som är 

grunden till sociala mediers uppkomst tas också upp. På det viset får man en större förståelse 

för arbetets syfte. För att underlätta läsandet av uppsatsen kommer ordet relations-

marknadsföring att betecknas som RM.  

2.1 Marknadsföring  

Marknadsföring är från grunden baserad på den så kallade marknadsföringsmixens 4-P, 

(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Detta betyder att marknadsföringen är baserad på produkt, 

pris, plats och promotion (Blomqvist, et al., 2004).   

Till en början var syfte med marknadsföring främst att övertyga en kund att köpa en produkt 

(Nationalencyklopedin, 2012a). Men de senaste åren har nya begrepp och former av 

marknadsföring dykt upp. Bland de nya begreppen som har tillkommit är one-to-one 

marketing, databasmarknadsföring, direktmarknadsföring, mass customization och 

relationsmarknadsföring (Blomqvist, et al., 2004). Hsu (2011) nämner också en annan 
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marknadsföringsstrategi som kallas för viralmarknadsföring, vilket menas att produkten eller 

tjänsten nås till konsumenterna via rykten eller information från ens bekantskapkrets. Det har 

blivit svårt att ge en definition av begreppen marknadsföring då ämnet är så komplex och 

bredd (Axelsson & Agndal, 2009). Författarna Axelsson och Agndal (2009) har definierat 

marknadsföring som aktiviteter som syftar till att överbrygga avstånden mellan marknadens 

aktörer.  

2.2 Relationsmarknadsföring 

Uppkomsten av relationsmarknadsföring (RM) började på 90-talet (Gummesson, 2002). Med 

RM har man fokus på att behålla kunderna, ha kontinuerlig kontakt med kunderna och att 

använda en god konsumentservice (Cosic & Djuric, 2009). Basen för RM är att skapa 

relationer, interaktioner och nätverksrelationer (Relations-marknadsföring, 2012).  

Några definitioner av RM är följande:  

Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla 

och avveckla relationer med kunder så att ömsesidiga värden och 

konkurrenskraft skapas (Blomqvist, et al., 2004, s 27) 

Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk 

och interaktion i centrum (Gummesson, 2002, s 16 )  

Enligt Cosic och Djuric (2009) anses RM inom hotellindustrin ytterst viktigt då man har en 

ständig kontakt med kunderna och en nära relation. Vidare förklarar författarna att hotell som 

arbetar effektivt med RM använder sig av sina kunders sparade personliga uppgifter och 

historiska preferenser för att kunna erbjuda den allra bästa servicen vid nästa besök. Allt detta 

för att bygga upp en positiv ömsesidig relation med kunden (Cosic & Djuric, 2009).  Det är 

genom den nya teknologin som företagarna har möjligheten att samla in och ta del av 

kundinformation (Blomqvist et al., 2004). Störst har utvecklingen blivit av internet och 

telekommunikation som har underlättat för många företag att bygga upp en relation med sina 

kunder (Ibid).    

Genom RM satsar företagarna på att utveckla ett långsiktigt förhållande med kunderna hellre 

än att söka upp nya kunder hela tiden (Cosic & Djuric, 2009). Det är i framtiden mer 

kostnadseffektivt att bevara sina nuvarande kunder (Axelsson & Agndal, 2009; Bengtsson & 

Claesson, 2010; Cosic & Djuric, 2009; Nationalencyklopedin, 2012a ). Författarna Blomqvist 
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et al. (2004) ser RM som en strategi som företagarna använder för att öka kundlojalitet och 

lönsamhet. Modellen nedan (Figur 1) förklaras med att en operativ RM ökar kundlojaliteten 

som bidrar till lönsamhet. Genom kundlojaliteten minskar kundomsättningen då 

marknadsföringskostnaderna hålls nere (Blomqvist, et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. RM-modellen; Hämtad från Blomqvist et al. (2004, s 22). 

2.3 Massmedier 

Massmedier är ett begrepp som innebär att med hjälp av tekniska kanaler kan flera människor 

nås samtidigt snabbt och enkelt (Nationalencyklopedin, 2012b). Enligt Nationalencyklopedin 

(2012b) räknas till exempel tidningar, internet, böcker, radio, television och filmer in som 

massmedier.  Företagarna kan ta del av dessa medier för att marknadsföra sig, vilket är ett 

billigt alternativ av marknadsföring (Axelsson & Agndal, 2009). Genom att företagarna syns 

på pressrelease, presskonferenser, näringslivsrapporter och andra pressmaterial kan 

företagarna passa på att använda systemet för att visa upp sin image och sina produkter (Ibid).  

Massmedier påverkar människor både direkt och indirekt. Med indirekt påverkan menas att 

människor har påverkats direkt av en nyhet från media och indirekt är när det har påverkats av 

andra människor i form av rykten och skvaller (Potter, 2011). Vidare förklarar Potter (2011) 

att människor kan påverkas omedvetet av massmedier då själva hela samhället utsätts för 

massmedier av olika form och att vi är konstant exponerade för medier.  

Relations-

marknadsföring 

Operativ 

RM 

Lönsamhet Kundlojalitet 
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Elgquist (1969) nämner då att det massmedia är intresserade av har inte med reklam att göra 

utan intresset ligger på främst nyheter och fakta som har ett värde för ett stort publik. Det som 

ska tänkas på om till exempel ett hotell väljer att gå ut till massmedia är att det inte ska 

försöka göra reklam för sig. Hotellen ska visa att man har en klar och öppen attityd mot 

massmedia, det riktar sig då främst för pressen och journalister (Elgquist, 1969).  Elgquist 

(1969) nämner fem förutsättningar till en effektiv PR-verksamhet: 

 En klart uttalad målsättning. Vad vill man uppnå? Vilken image? Vilken profil? 

 Någon man riktar sig till och detta bör vara fastställt, t.ex. allmänheten, personalen, 

myndigheterna, pressen (s.k. målgrupper) 

 Planering och budget. 

 Något att skapa uppfattning om, något att knyta åsikter till, t.ex. ett hotell- eller 

restaurangnamn. 

 Någon som bedriver verksamheten och ansvarar för den.  

Källa: Elgquist (1969, s 95)  

2.3.1 Sociala medier  

I början var internetsidor skapade så att användaren endast kunde se innehållet i en hemsida 

utan att kunna bidra med egna tankar och funderingar (Chan & Guillet, 2011). Detta 

enformiga sätt att kommunicera på internet förändrades när Web 2.0 kom in i bilden år 2004. 

Den nya lanseringen av Web 2.0 bidrog till att hemsidorna blev allt mer dynamiska och 

interaktiva med användarna samt andra hemsidor. Sociala medier föddes och internet fick en 

ny betydelse för användarna, konsumenterna och företagarna (Ibid).  

Sociala medier är kommunikationskanaler som förekommer i flera olika former som till 

exempel bloggar, internetforum eller chattprogram. Syftet med sociala medier är att 

användarna kan kommunicera med varandra, utveckla innehållet, kommentera och utbyta 

meddelanden med varandra (Andersson, 2011; Nationalencyklopedin, 2012c; Ellison & Boyd, 

2007). Enligt Nationalencyklopedin (2012c) kan sociala medier användas för socialt 

umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturbyte och underhållning.  

Tack vare internets utveckling och utbredning har det sociala nätverket blivit ett mer 

komplext system (Andersson, 2010). Enligt Andersson (2010) har hundratals miljoner 

personer besökt tusentals sociala medier det senast tio åren. Andersson (2010) menar att det 

har blivit allt viktigare för företagarna att använda sig av det sociala nätverket då allt fler 
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personer spenderar sin tid åt den virtuella världen. Företagarna kan ta del av sociala medier 

för att kunna komma närmare och förstå sina kunder (Ibid).  

Sociala medier tillåter kommunikation (Andersson, 2010). Med hjälp av kommunikation kan 

företagarna förmå en person att köpa en viss produkt eller påverka personens värderingar. 

Axelsson och Agndal (2009) menar också att genom kommunikation kan man få ut 

information till eventuella mottagare, se figur 2.  

 

Vem  säger vad  i vilken kanal till vem 

 

 

           

      ”Kodning”      ”Tolkning”  

Figur 2. Kommunikationsmodell; hämtad från Axelsson och Agndal (2009, s 192). 

 

I Kommunikationsmodellen ingår det flera faser för att sändaren ska få sitt budskap till 

mottagaren (Axelsson & Agndal, 2099; Bengtsson & Claesson, 2010). Första stegen är när 

sändaren skickar iväg sitt meddelande då den ska kodas in. Vidare går den genom en kanal 

som kan vara exempelvis media till mottagaren som tolkar meddelandet efter att hela 

processen har gått (Ibid).  

Rollen som kommunikationen har inom marknadsföring är betydelsefull, då den skapar 

medvetenhet om en produkt och ger information om den (Axelsson & Agndal, 2009). Genom 

att satsa på kommunikation kan företagarna skilja sig från andra liknande varumärke med att 

helt enkelt informera sina kunder om dess egna produkter (Bengtsson & Claesson, 2010; 

Axelson & Agndal, 2009). Detta bidrar till att ett starkt varumärke skapas, och företagen får 

en större kundlojalitet (Bengtsson & Claesson, 2010). Enlig Axelsson och Agndal (2009) kan 

kommunikation bidra till att kunden kan känna en positiv inställning till produkten eller 

tjänsten. 

Mottagare Sändare/ 
Kommunikation 

Kanal Meddelande 
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Genom sociala närverk kan företagarna utveckla sina kommunikationsstrategier för att bli mer 

lönsamma och konkurrenskraftiga (Hsu, 2011). (Ibid) förklara vidare att 

konkurrenssituationen påverkas och företagarna kan skapa långsiktiga relationer med sina 

kunder samt skapa ett värde för kunderna. Människor och organisationer förs samman med 

hjälp av de sociala medier, då det skapar en möjlighet till att utveckla en relation vid varje 

transaktion och dialog (Andersson, 2010; Hsu, 2011). 

Det finns flera olika typer av sociala medier på internet, som erbjuder olika teman och 

inriktning (Ellison & Boyd, 2007). Nedan visas några exempel på välkända sociala medier. I 

denna studie används dock endast Facebook.  

”Facebooks mission is to give people the power to share and make the world more open and 

connected” (Facebook, 2012). 

”Twitter är ett realtidsnätverk av information som ansluter dig till de senaste historierna, 

idéerna, åsikterna och nyheterna om vad helst du finner intressant. Hitta helt enkelt de konton 

du tycker är mest intressanta och följ konversationerna.” (Twitter, 2012).  

”YouTube grundades i februari 2005. Här kan miljarder människor upptäcka titta på och dela 

originalvideoklipp. YouTube är ett forum där användare kan ta kontakt, hjälpa varandra och 

inspirera över alla gränser, och fungerar som en distributionsplattform för dem som skapar 

originalinnehåll eller annonserar i stor eller liten skala” (Youtube, 2012). 

“Myspace LLC är en ledande webbplats för socialt nätverkande och underhållning och drivs 

av fansens intressen. Myspace riktar sig till generation Y och är en plats för social interaktion. 

Myspace ger en mycket personlig underhållningsupplevelse och här får användare kontakt 

med musik, kändisar, TV-program, filmer och spel som de gillar. Underhållningsupplevel-

serna är tillgängliga via flera plattformar, bland annat på nätet, via mobila enheter och på 

events i den fysiska världen.” (Myspace, 2012). 

2.3.2 Sociala medier och hotell  

Genom sociala medier kan företagarna utnyttja systemet för att synas, bygga upp relationer i 

gemenskapen, informera konsumenterna och skapa en lojalitet mot varumärket (Chan & 

Guillet, 2011). Särskilt för hotellindustrin är sociala medier ytterst användbara då de når ut till 

sina kunder runt om hela jorden och till miljontals konsumenter för en liten kostnad 

(Andersson, 2011; Chan & Guillet, 2011; Hsu, 2011). Det är så åtråvärt information som 

http://twitter.com/invitations/suggestions
http://www.myspace.com/
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konsumenterna får av sociala medier då det är ofiltrerad information de får ta del av 

(Webdivision, 2011). 

Enligt en undersökning genomförd av Chan och Guillet (2011) på hotell i Hongkong så 

användes sociala medier som Twitter och Facebook av de flesta hotellen. Hotellen i 

Hongkong använde dessa sidor för följande punkter: 

 Att lansera exklusiva rabatter för användarna på sidorna. 

 Promota specialerbjudande och rabatter. 

 Erbjuda specialtjänster för kunderna. 

 Svara på kundernas förfrågan. 

 Hantera klagomål. 

 Hålla tävlingar. 

(Chan & Guillet, 2011, s 357-360) 

2.3.3 Facebook 

Facebook har ett högt antal aktiva användare, vilket har gjort att den ligger främst i ledet 

bland alla andra sociala medier (Hsu, 2011).  Enligt Bengtson och Claesson (2010) tog det 

endast 9 månader för Facebook att nå ut till 100 miljoner användare. Vidare förklarar 

författarna att just i Sverige fanns det över 2 miljoner användare på Facebook år 2009. Det är 

en snabb spridning med tanken på att Facebook kom till Sverige i slutet av 2006 (Shortcut, 

2012).  

Anledningen till Facebooks popularitet är enligt Hsu (2011) utbudet av multifunktioner som 

Facebook erbjuder, så som personligt användning till marknadsföring och reklam syfte. Allt 

fler hotell har börjat ta del av Facebook då populariteten har ökat. Hemsidan används för att 

bilda en fan klubb, hantera klagomål, göra affärer, kommunicera ut till allmänheten, få in 

feedback från kundernas upplevelse och i slutändan generera en högre intäkt för hotellen 

(Ibid). Hsu (2011) påpekar att det är viktigt att börja ta del av Facebook då den ständigt 

förändrar och populariteten kan avta. Enligt Facebook (2012a) kommer dock hemsidan att för 

alltid vara gratis för användarna.  

Facebook bidrar till en stark viral marknadsföring och relationsmarknadsföring för hotell 

(Bengtsson & Claesson, 2010; Hsu 2011). Det är viktigt att företagarna som tar del av 

Facebook har ett strategiskt förhållningssätt för att nå sin marknadsföring mål.  Det ska också 
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tänkas på vilket språk som ska användas på sociala medier. Engelska anses vara det 

accepterad internationella språket vilket bidrar till att man kan få till sig fler fans eller läsare 

till en sida än om det lokala språket används (Hsu, 2011). Utifrån Chan & Guillet (2011) 

visades deras undersökning i Hongkong, att majoriteten av deras hotell använde sig av 

engelska språket. Om språket var på kinesiska var det för att attrahera den lokala befolkningen 

till restaurangen (Ibid). 

Företagarna har på Facebook möjligheten att skapa en egen sida och att ta del i Facebooks 

marknadsföringsutbildning MindLeaders (Facebook, 2012b). Genom MindLeaders kan 

företagarna utbilda sig hur man som bäst marknadsför sig på Facebook dock kostar 

utbildningen (Ibid). Företagarna kan ta del av gratis tips och råd i sex steg (se tabell 1) för att 

komma igång med att skapa sig en sida på Facebook (trainning4facebook, 2012). 

Tabell 1. Training4facebook. Sex träningssteg. (Källa training4facebook, 2012) 

De sex stegen Kommentarer 

Steg 1 Välj omslagsbild med hög upplösning. Bilden ska inte innehålla onödig information. 

Bilden ska symbolisera företaget, till exempel bild på mat, så att bilden har en koppling till 

företaget. 

Steg 2 Skriv om företaget under ”om” rubriken. Beskrivningen ska vara kort, skarp och punktlig 

där innehållet kan också vara kontakt information som adress och telefonnummer. 

Steg 3 Lägg till applikationer ”appar”, och framhäv dem som är bra för företagen. Första 

applikation som visas på sidan är alltid bilder, resten kan väljas som filmer, ”gillar”, kartor 

och med mera . 

Steg 4 Markera det viktiga inlägg på tidslinjen genom att framhäva dem med att trycka på ”Pin to 

top” knappen. 

Steg 5 Markera inlägg som är ytterst viktig för företagen, genom att trycka på stjärna vid högra 

sidan av ett inlägg. Inlägget förstoras till full bred så den täcker över sidan. 

Steg 6 Hantetra och kontrollera inställningarna på aktivitetslogen. Om man vill vara kontaktad av 

besökare på sidan, tillåta andra lägga inlägg. Här kan också orrelevanta eller pinsamma 

inlägg redigeras eller tas bort. 

 

Frågan i detta examensarbete är:  Hur använder hotell Facebook i marknadsföringssyfte? 

Syftet kommer att besvaras som ett resultat av bakgrundsanalys  och undersökningarna som 

görs senare i arbetet.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att få en inblick i hur några hotell i Sverige använder sig av Facebook i 

sin marknadsföring och hur de skiljer sig från varandra.  

 Vad är innehållet på hotellens Facebooksidor?  

 Hur påverkas innehållet? Det jag försöker få fram är vad är det som avgör vad som ska 

synas och inte vara med.  

4. Metod och material 

Nedan beskrivs hur informationshämtningen har gått till väga för att svara på 

frågeställningarna. I detta kapitel redovisas och motiveras de val som har använts i arbetet. 

4.1 Urval 

Innan undersökningen påbörjades bestämdes det i förväg att endast tre hotell ska undersökas.  

Detta för att avgränsa för att kunna ge ett grundligare och tydligare resultat för varje hotell.  

Valet av hotell gjordes på hur populära hotellen är på Facebook hemsida. Det bedömdes 

utifrån hur många som ”gillade” sidan, antal besökare och hur många som pratade om den. 

För att underlätta sökandet på Facebook kontaktades Anders Johansson
1
 för råd och tips om 

intressanta hotell som använder sig av sociala medier. Utifrån hans förslag har också vidare 

sökningar gjorts på Facebooksidorna för att hitta intressanta hotell att undersöka 

Förutom att hotell aktivt använder Facebook, ska de vara olika varandra. De ska rikta sig till 

olika kundgrupper, ha annorlunda teman och koncept. När hotell är olika varandra blir 

jämförelsen intressantare. Sökningen skedde på de hotell som finns i Stockholm. då det är 

Sveriges största stad och det finns där det största utbudet av olika hotell.  

4.2 Metodval  

Studien är baserad på en kvantitativ undersökning och fördjupningsfrågor. En kvantitativ 

undersökning är formad på enkäter och siffror (Bryman, 2011; Patel & Davidson 2011). 

Kvantitativ metod ska vara strukturerad och systematisk att genomföra (Ibid).  En kvantitativ 

metod har valts för att det ska vara lättare att göra en innehållsanalys. Initiala 

innehållsanalysen ger en bredd. Fördjupningsfrågorna formades vid slutet av undersökningen 

                                                             
1 Gästföreläsare på Gryhyttan akademi där han är bland annat ansvarig för kursen Styrsystem inom 

hotellbranschen. Han är expert inom Revenue Management och är framgångsrik inom hotellindustrin.  
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för att säkerställa att rätt och relevanta frågor ställdes.  Frågorna var utformade till de på 

hotellen som har en koppling till hotellens användning av Facebook. 

4.2.1 Innehållsanalys 

I en artikel från Språkkonsulten (2012) tipsas det om hur skribenter på webben ska gå till väga 

för att locka läsare. Språkkonsulten poängterar hur viktigt det är att känna sina läsare. 

Användarna av webbsidan kan söka efter olika saker beroende på vem det är som söker 

(Språkkonsulten, 2012). Genom att göra en innehållsanalys av hotellens Facebooksidor kan 

man finna information om vad som anses viktigt för hotellen att visa.  

En innehållsanalys är en kvantitativ undersökning där textens innehåll räknas och mäts 

(Bergström & Boréus, 2011). Metoden är replikerbar och görs på ett systematiskt sätt där man 

i förväg bestämmer vilken kategori, vilka ord, utryck osv som ska tas ut från texten (Bryman, 

2011).   

Det som räknas och mäts kan vara vad som helst, till exempel hur ofta ett ord förekommer i 

texten eller metaforer och uttryck. Antingen analyseras texten via ett dataprogram eller 

manuellt, där forskaren själv räknar och mäter texten (Bergström & Boréus, 2011). Bergström 

och Boréus (2011) förklarar att vid manuell innehållsanalys används det ett kodschema där 

notering med siffror markerar antalet av till exempel ett specifikt ord som dyker upp i texten. 

När räknande av ord eller annan mätning har gjorts återstår det bara att tolka resultatet utifrån 

det som är intressant för syftet (Ibid).  

4.3 Etiska regler 

Etiska regler ger ramar för vad som är tillåtet och inte tillåtet i vetenskaplig forskning. För 

forskning om personer finns bestämmelser, bland annat om krav på samtycke. Personer har 

rätt att avbryta en påbörjad undersökning och har också rätt att vägra delta (Vetenskapsrådet, 

2011). Vidare finns bestämmelser om konfidentialitet; personer som deltar ska inte kunna bli 

identifierade. Forskning får heller inte användas i kommersiellt syfte, endast i vetenskapliga 

sammanhang (Ibid).  

Respondenterna för frågorna som ställt i detta arbete informerades tydligt om att deras svar 

och åsikter blir offentliga men att deras namn inte kommer att synas i arbetet. Detta för att 

undvika missförstånd när arbetet kommer ut. För Facebooksidorna anses det inte som att 
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någon information ska skyddas, då sidorna är offentliga för allmänheten.  Arbetet ska och 

kommer att följa de etiska regler som Vetenskapsrådet (2011) ger.   

4.4 Tillvägagångssätt 

Detta stycke ger en beskrivning av tillvägagångssätt för insamlingen av information och 

material. Undersökningen börjar med en innehållsanalys på respektive hotells Facebooksidor. 

Utifrån innehållanalysen ställs frågor för att få en större tydlighet och förståelse av innehållet. 

4.4.1 Innehållsanalys 

Räkningen har skett manuellt eftersom tillgången till ett program som kan räkna text saknas. 

Det var svårt då det var viktigt att inte missa några inlägg som skickades in, då det ger ett 

mindre korrekt resultat.  

Först började räkningen av antal inlägg som imatade på Facebook av hotellen. Inräkningen 

gjordes mellan den 27/4 2011 – 29/2 2012. Det som räknades var alla inlägg som skickades in 

år 2011. Nästa steg gjordes en indelning i kategorier som varje inlägg tillhörde. Nedan visas 

de kategorier som användes i kodscheman samt beskrivning av kategorierna och en 

beskrivning av hur klassificering görs: 

Tidskrift/TV: Hotellet har blivit nämnt i en tidskrift eller syns på tv och länkar eller nämner 

det på Facebook. 

Kändis/DJ: Hotellet nämner en eller flera kändis som har en koppling till hotellet eller en DJ 

som spelar på hotellet.   

Erbjudande: Hotellet erbjuder rabatter, paketerbjudande och specialerbjudande. 

Tävlingar: Tävlingar som berör hotellet som kunderna kan ta del av. 

Mat/restaurang: Bilder av mat som erbjuds på restaurangen, nya menyer och recept. Inlägg 

som är kopplade till restaurangen och maten på hotellet.  

Utmärkelse: Här berättar/länkar hotellet utmärkelse och beröm som den har fått. 

Evenemang: Hotellet informerar om evenemang som arrangeras och som ska bli av. 

Övrigt: Där finns inlägg som inte faller in i någon specifik kategori. Några exempel; 

gratulerar någons namnsdag, berömmer en anställd på jobbet, lägger upp bilder av dekorer, 
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personalen och små korta hälsningar till sina kunder. ”Övrigt” är inget som kunderna kan ta 

del av eller som anses vara direktmarknadsföring. 

Nedan följer exempel på hur ett inlägg kan bedömas: 

“Don't miss our Christmas show "Jerry Christmas", hosted by the rock legend Jerry Williams, 

between 23 November and 17 December at the Grand Hôtel. We offer you SEK 200 discount 

on 29 & 30 November and 6, 7, 13 & 14 December. Make your reservation by telephone at 

08-679 37 37, please use the code 'Facebook' when booking. The offer is valid until 31 

October” Facebook (2012c) 

Inlägget faller in under kategorier: Rabatt/Specialerbjudande, Kändis och Evenemang det 

betyder att alla de nämnda kategorierna fick ett streck i kodschemat (bilaga 1) för att markera 

antal teman som berördes. 

Samtidigt kan ett liknande inlägg som skickades in tidigare under året också finnas: 

“We are proud to announce that Jerry Williams will be the host of our annual Christmas show 

at the Grand Hôtel. The show will premiere on Wednesday November 23, hope to see you 

there” Facebook (2012c) 

Inlägget faller bara in under följande kategori: Kändis och evenemang. Detta menas att på 

kodschemat får endast kändis och evenemang ett streck var.  

Andra kategorier är huruvida respektive inlägg skrivs på svenska eller engelska, antal 

besökare, ”gillar” och antal som pratade om sidan. (Se bilaga 1).  

En allomfattande granskning av innehållet gjordes utan användning av ett kodschema. Där 

gjordes notering av Facebooksidans helhet som färger, logo, profilbilder och favorit 

applikationer. 

4.4.2 Frågor via e-post 

Under granskningen uppstod det frågor och funderingar som behövdes svar på för att 

forskning skulle bli djupare. De utvalda hotellen kontaktades via deras Facebooksida med 

avsikt att boka in en intervju. Tyvärr var det svårt att få ihop en personlig intervju, men frågor 

via e-post passade bättre. De frågor som uppstod var relativ enkla att besvara via e-post (se 

bilaga 2). Respondenterna från respektive hotell var marknadsföringschef, hotelldirektör och 

PR-ansvariga. 
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5. Resultat 

I resultaten presenterar de utvalda hotellen som har tagits fram efter att ha gjort en granskning 

över hotellen som fanns på Facebook. Därefter beskrivs hur hotellens aktiviteter har varit 

utifrån bilaga 1. Detta avsnitt kommer att presentera kategorierna i underkategorier för att 

underlätta förståelse av resultaten.  Slutligen beskrivs hur respondenterna från respektive 

hotell svarat på frågorna om varför man använder Facebook, om man har något strategi och 

något utbildning i Facebook användningen. Dessutom en fråga om vilket/vilka språk som 

använts och varför (bilaga 2). 

5.1 Presentation av de tre utvalda hotellen 

Med hjälp av ”hotellspecialisten” Anders Johansson gavs råden att undersöka Nordic Light 

Hotel och Hilton Hotel Slussen. Dessa hotell undersöktes för att se hur populariteten låg hos 

dem på facebooksidorna. Det visade sig hotellen var mer populära än andra hotell på facebook 

och därmed togs det in i undersökningen. Vidare sökningar gjordes på Facebook för att få 

fram ett tredje hotell i undersökningen och valet blev Grand Hôtel i Stockholm då det hade 

hög populariteten på Facebook.  

Så ser popularitet ut för följande hotell: Nordic Light har 2767 ”gillar”, 6572 besökare och 

154 har pratat om sidan. Hilton Hotell har 1219 ”gillar, 7336 besökare och 192 har pratat om 

sidan. Grand Hôtel har 2232 ”gillar”, 17682 besökare och 481 som pratade om sida (se figur 

3).  

Sammanfattning av hotellens popularitet: 
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Figur: 3. Hotel Nordic Light, Hilton Hotel och Grand Hôtel. Antal “gilla”, besökare och som 

pratade om dem på Facebook. Mättidpunkt är den 27e april 2011.  

Nedan görs en kortfattad beskrivning av hotellen som undersökts och en kort beskrivning hur 

deras Facebooksidor ser ut, bild, färger, känslor, applikationer och logo: En skärmdump på 

respektive hotells Facebooksida finns i bilaga 3-5. 

5.1.1 Nordic Light Hotel 

Nordic Light Hotel är ett designhotell som utmärker sig särskilt genom att ha en ”nordisk 

belysning” i rummen. Inspirationen av ljusen kommer från Skandinavien där man kan hitta 

norrskenen, midnattsol, mörka vintrar och solnedgångar (Nordiclighthotel, 2012a). Hotellet är 

också medlem i Design Hotel, en distributionskanal specifik för hotell som är inriktade på 

design och till kunder som söker efter designhotell (Designhotell, 2012). Hotellet har 175 rum 

som är uppdelade i tre rumskategorier: Standardrum, Mood Superior/Deluxe och Mood Suite 

(Nordiclighthotel, 2012b).  

Facebooksidan har som omslagsbild av en väldesignad interiör. På omslagsbilden star det 

”Experience Moroso in nordic light and stay in a room where you are your own light DJ” . 

Som profilbild används hotellets logo, ett vitt ”n” med svart bakgrund (Facebook, 2012d). 

Sidan framhäver applikationer som hänvisar till att boka ett rum, specialerbjudande, ”gillar”, 

jobberbjudande och presentkort (Ibid). Bild på Facebooksidan visas i bilaga 3. Den 

åldersgrupp som besöker sidan är 25 till 34 år (Facebook, 2012e). 

5.1.2 Hotell Hilton Stockholm Slussen 

Hotell Hilton erbjuder fyra olika rumskategorier: Guest Rooms, Deluxroom, Exekutivroom 

och Suites (Hilton, 2012a). Hotellet tillhör hotellkedjan Hilton, som är en ledande inom 

hotellindustrin med mer än 540 hotell runt jorden (Hilton, 2012b). Kedjan riktar sig till allt 

från att vara ett konferenshotell till att erbjuda boende till semesterresenärer (Ibid).  

Omslagsbilden på Facebooksidan är en bild av hotellet i kvällsbelysning. Bilden är inte av 

högsta kvalité och dyster. Som profilbild används Hiltons loga med en mörkblå bakgrund 

(Facebook, 2012f). Applikationer som framhävs på sidan är jobberbjudande, evenemangs och 

boka rum (Ibid). Bild av Facebooksidan visas i bilaga 4. Besökare på sidan är 25 till 34 år 

(Facebook, 2012g).  
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5.1.3 Grand Hôtel Stockholm 

Grand Hôtel är Stockholm mest exklusiva hotell som tar emot kändisar, kungligheter, 

nobelpristagare och livsnjutare. De arrangerar ofta större evenemang (Grandhotel, 2012). 

Hotellet erbjuder bland annat en restaurang av Mathias Dahlgren som är prisbelönad i Guide 

Michelin och en lyxig spa inspirerad av Norden.  

Grand Hôtel har en historik från 1874, då Régis Cadier startade hotellet (Ibid). Grand Hôtel 

(2012) är det enda hotell i Sverige som är medlem i The Leading Hotels in the World. The 

Leading Hotels in the world står för hög kvalité hos 5-stjärniga hotell som har fokuserat sig på 

lyx, service och stor komfort (The Leading Hotels in the World, 2012).  

Grand Hôtel är också kunglig hovleverantör (Grand Hôtel, 2012). Det är H. M Konungen och 

H. M Drottningen som utser företag som får vara hovleverantör (Hovlev, 2012). Att vara 

hovleverantör menas att företaget utför tjänster eller leverera varor till någon av 

kungafamiljen (Ibid). 

Grand Hôtels Facebooksida har en omslagsbild av en lyxigt, guldrik, gammaldags interiör 

(Facebook, 2012c). Profilbilden är svart/vit vilket ger en historisk känsla, bilden föreställer 

två stiliga piccolos med höga hattar. Applikationer som framhävs är ”gillar”, boka rum och 

boka restaurang (Ibid): Bild på sidan visas i bilaga 5. Åldersgruppen som besöker hemsidan är 

mellan 35 och 44 år. (Facebook, 2012h). 

5.2 Hotellens aktiviteter på Facebook 

Kodschemat i bilaga 1 analyserades och fyra subkategorier gjordes för att presentera 

resultaten.  Följande subkategorier är: Språk, Service, Happening och PR. En kort beskrivning 

av hur analysen av kodscheman ges för respektive subkategori. Resultaten visas i antal inlägg 

och i procent, detta för att få en överskådlig uppfattning av innehållet och berörda teman. 

5.2.1 Språk 

Tabell 2. Inlägg på Facebook år 2011. Avprickat 27-29 april 2012. 

Kategorier Nordic Light Hilton Hotel Grand Hôtel 

 Antal % Antal % Antal % 

Svenska inlägg 41 31 7 4 0 0 
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Engelska inlägg 90 69 185 95 25 100 

Totala inlägg 131 100 192 100 25 100 

 

Statistiken visar tydligt att majoriteten av hotellen använder sig av engelska. För Grand Hôtel 

är det endast engelskan som används. För Nordic Light hotell var majoriteten av svenska 

inlägg om jobberbjudande. Inlägg som skrevs på svenska var specifik riktad till svenskarna 

till exempel inlägg om jobberbjudande eller som handlar om svenska högtider (se tabell 2). 

5.2.2 Service 

 Tabell 3. Inlägg på Facebook år 2011. Avprickat 27-29 april 2012. 

Kategorier Nordic Light Hilton Hotel Grand Hôtel 

 Antal % Antal % Antal % 

Restaurang/Mat 25 19 94 49 8 32 

Erbjudande 8 6 18 9 3 12 

Övrigt 33 25 62 32 6 24 

Av totala inlägg 131 100 192 100 25 100 

 

Subkategorin ”Service” tar upp det som hotellen erbjuder i sin helhet; restaurang, rum, mat 

och service. Kategorin ”Övrigt” hamnade under subkategorin ”Service” för att majoriteten av 

dessa inlägg har anknytning till hotellrummen och personal. Inläggen handlar om dekorer som 

finns på hotellen, duktiga personal som ger en bra service, ett rum som är nyrenoverat eller 

nya produkter som erbjuds.  

Mat och restaurang var det tema som berördes oftast på Hilton och Grand Hôtels 

Facebooksidor (se tabell 3). De höga resultaten kan förklaras att Hilton lägger upp 

restaurangens uppdaterade meny varje vecka. Grand Hôtel nämnde gärna välkände Mathias 

Dahlgren och hans välrenommerade restaurang. Nordic har få inlägg riktat till just 

restaurangkategorin, men de skrev om sin kampanj om köttfri måndag. Varje måndag serveras 

det vegetariskmat för att minska fattigdomen och förbättra miljön.  Nordic framhävde ”köttfri 

måndag” kampanjen med inlägg kopplade till events och fester.  
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Alla hotell erbjöd specialerbjudande till sina läsare. Majoriteten av erbjudande är 

weekend/paket promotion. I procenttal berördes hotellens inlägg subkategorin service på 

följande sätt: 25,9% Nordic Light, 75,5 % Hilton Hotel och 68 % för Grand Hôtel (se tabell 

3).  

5.2.3 Happenings 

Tabell 4. Inlägg på Facebook år 2011. Avprickat 27-29 april 2012. 

Kategorier Nordic Light Hilton Hotel Grand Hôtel 

 Antal % Antal % Antal % 

Evenemang 56 43 14 7 3 12 

Tävlingar 17 13 6 3 0 0 

Av totala inlägg 131 100 192 100 25 100 

 

Happenings är händelser gjorda för gäster. I procenttal berördes subkategorin 56 % för Nordic 

Light, 10,4 % Hilton Hotel och 12 % för Grands Hôtels inlägg. Nordic Light har många 

inlägg som berör evenemangteman (se tabell 3). Det kan bero på deras DIVE 9:15 inlägg. 

DIVE 9:15 är ett event där gästarna kan komma in i en annorlunda miljö, och uppleva musik, 

konstverk, dans och belysning (Facebook, 2012i). Inlägget visades upp nästan varje vecka 

från och med 2a november för att påminna läsarna om eventet. Inlägget presenterar vilka 

designer och DJ som skall spela och eller visa sin konst/utställning.  

Nordic Light har promotat flera events som konstutställning och Dj session. Hilton har 

återkommande events som till exempel RAW, en stand-upp komediklubb samt direktsänt 

program Barpol, där kända politiker intervjuas. Grand Hôtel var betydligt mer sparsamt med 

att skriva om events på Facebook. De nämnde endast klassiska högtidsevent som jul och nyår. 

Det är Nordic Light som hade flest inlägg som berörde teman tävling (se tabell 4). Tävlingar 

som nämndes var allt från att finna en design väska till att få betala sitt rum med endast 10 

kronor.  



22 
 

 

 

 

 

 

5.2.4 PR 

Tabell 5. Inlägg på Facebook år 2011. Avprickat 27-29 april 2012. 

Kategorier Nordic Light Hilton Hotel Grand Hôtel 

 Antal % Antal % Antal % 

Utmärkelse 1 0,7 18 9 2 8 

Tidskrift 4 3 4 3 3 12 

Kändis/Dj 30 23 6 3 4 16 

Av totala inlägg 131 100 192 100 25 100 

 

Kategorierna, utmärkelse, tidskrift och kändis/Dj berör hotellens anseende för allmänheten. 

Antal inlägg som berör PR i procenttal är 26,7 % för Nordic Light, 14.6 % för Hilton Hotel 

och 36 % för Grand Hôtel (se tabell 5).  Nordic Light använder sig flittig med att uttala Dj:ns 

namn eller en känd designer som medverkar i deras events.  

Det finns en stark koppling mellan evenemang och kändis/Dj då teman förekom oftast i 

samma inlägg. Grand Hôtel har en stor fördel tack vare den berömde kocken Mathias 

Dahlgren. Hans restaurang får mycket beröm/utmärkelse från omgivningen som hotellen 

gärna visar upp.   

5.3 Svaren via e-post 

Nedan finns redovisning av svaren från respektive respondenter. Svaren behandlas i samma 

ordningsfölj som frågorna ställs, se bilaga 2.  
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5.3.1 Skapa goda relationer via Facebook 

Respondenternas svar till varför de använder Facebook i marknadsföringssyfte var likartad. I 

huvudsak handlade det främst om att skapa goda relationer med kunderna. Viktigt är också att 

försöka skapa kundlojalitet genom RM och service recovery.  

Nordic Light nämner att Facebook har med tiden blivit mer av en kundtjänst, där kunderna 

ofta tar kontakt med dem via Facebook. Hotellet vill vara lättillgängligt och finnas där 

kunderna finns. Kunderna finns på Facebook. Grand Hôtel har samma strävan som Nordic 

Light om att vara lättillgängligt för kunderna. De tror också att det hjälper till att stärka 

hotellets varumärke med deras närvaro på Facebook.  

5.3.2 Språket är engelska 

Engelska språket dominerar i samtligas Facebooksidor vilket beror på att hotellens gäster och 

följare på Facebook mestadels är icke-svenskar. Om ett inlägg skrivs på svenska är det riktat 

till svenskar.   

Hilton nämner att events som RAW
2
 och Barpol

3
 är på svenska, då svensktalande kommer till 

dessa tillställningar. För Nordic Light är alla jobberbjudande på svenska. Övriga inlägg kan 

vara skrivna på svenska då det berör svenska gäster eller följare på Facebook. Grand Hôtel 

säger att engelskan är naturligt. Det är språket som främst används för att kommunicera på 

hotellet. Engelskan används så att en så stor majoritet som möjligt ska kunna förstå. 

 5.3.3 Utbildning i Facebook 

Ingen av Facebookansvariga på hotellen har gått någon utbildning för att lära sig att använda 

sig av Facebook. Grand Hôtel informerar att de är självlärda. Nordic svarar att de försöker 

hålla sig uppdaterad genom olika forum då Facebook ständigt förändras. Alla som är 

ansvariga för sociala medier på Nordic Hotel har dock gått en kommunikationskurs. Hilton 

har haft konsult hjälp för att formulera det som ska tas upp på sidan. Ingen direkt kurs för 

själva användningen har gjorts.  

5.3.4 Strategier 

Strategin varierar för hotellen. Nordic Light hävdar att de försöker skapa ett mervärde för 

kunden, Hilton använder sig av ett schema för uppdateringar och försöker ta upp det som är 

                                                             
2 Stand up komiker som tävlar mot varandra. 
3 Tv program där kända politiker intervjuas. 
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bra och relevant. Grand Hôtels strategi är att öka inläggen på Facebook och förmedla mer 

information.  

6. Diskussion 

Detta kapitel presenterar först en resultatdiskussion och sedan en metoddiskussion. 

Resultatdiskussion kommer att behandla frågorna som ställdes i syftet.  

 Vad är innehållet på hotellens Facebooksidor?  

 Hur påverkas innehållet? 

6.1 Resultatdiskussion  

Hotellens Facebooksidor jämförs varefter följer en diskussion med återkoppling till forskning 

som behandlades i kapitlet ”Bakgrund”.  

6.1.1 Jämförelse av innehållet på Facebooksidorna 

Enligt undersökningen på båda hotellens Facebooksidor var deras popularitet näst intill lika. 

Vid mättidpunkten hade Nordic Light 2767 personer som ”gillade” sidan och 1219 personer 

som ”gillade” Hilton hotell. Hilton hotell hade dock fler besökare än Nordic Light, 7336 

besökare, jämfört med Nordic Light som hade 6572 besökare. Antal som pratade om sidan var 

192 personer på Hiltons sida och 154 på Nordic Light Hotel sida. Grand Hôtels Facebooksida 

besöktes av 2232 som gillade sidan och hade fått 17682 besökare.  Det var 481 som har 

diskuterat på sidan (se figur 3). 

Vid en första granskning av Facebooksidorna märks en skillnad av vilka kundgrupper hotellen 

riktar till sig. De profilerar sig på ett sätt som reflekterar deras image. Grand Hôtel som är ett 

dyrare och lyxigare femstjärnigt hotell har äldre följare som ligger på 35 till 44 års ålder. 

Jämfört med Nordic Light och Hilton Hotel som har en yngre följare på 25 till 34 års ålder. 

Förutom att det syns på sidorna vilken åldersprofil följarna har, så märks det delvis på 

innehållet.  

Grand Hôtel profil är lyxigt och dyrt. Det arrangeras inga tävlingar, och det framhäver deras 

renommerade restaurang. Grand Hotel är konservativt på Facebook. Imagen är elegant och 

prydlig, så som det ska passa för kungligheter. Hotellets Facebooksida har många besökare 

och fans, dock få inlägg. Alla inlägg är skrivna på engelska och det arrangeras ingen tävling 

för följarna.  
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Nordic Light har en annan profilering än Grand Hôtel. De vänder sig till en yngre målgrupp 

samt konst- och designintresserad kunder. Få inlägg var direkt riktade till deras restaurang då 

hotellen helst framhävde inlägg efter inlägg av fester, events, Dj och tillställningar. Det finns 

ibland anknytning till mat och dryck men då i samband med event. Vimmelbilder och 

konstbilder har större fokus, mer än rummen och restaurangen. Konst och design är budskapet 

på Nordic Light Facebooksida.  

Hilton använder sig mest av Facebook bland de utvalda hotellen eftersom det har flest antal 

inlägg. Profileringen är enkel så det ska kunna passa allas smak. Det är i kontrast till Nordic 

Light och Grand Hôtels som har mer identifierade målgrupper. Hiltons sida har ett varierande 

innehåll. De presenterar vad hotellet erbjuder i sin helhet: rum, restaurang och service.  

6.1.2 Analys av innehållet 

I undersökningar som gjorts i Hongkong, av Chan och Guillet (2011), kan man notera att 

hotellen i Hongkong har ett liknande Facebookinnehåll som de undersökta hotellen i 

Stockholm. Tävlingar, erbjudanden, och lansera rabatter är teman.  Varje hotells karaktär 

påverkar innehållet så att vissa teman berördes mer än andra. Nordic Light har events och 

fester, Grand Hôtel sin restaurang och Hilton sina erbjudanden.     

Språket som används på sidorna har en betydelse enligt Hsu (2011). Engelskan anses vara 

idealt för sociala medier. Resultaten visar tydligt att samtliga hotell delar denna uppfattning. 

Endast ett fåtal inlägg är skrivna på svenska och riktar sig då till svenskar. Hotellen motiverar 

att majoriteten av deras följare är internationella. Precis som Andersson (2011); Chan och 

Guillet (2011) och Hsu (2011) påpekar är sociala medier ytterst viktiga för hotellindustrin för 

att nå ut till sina kunder som befinner var som helst på jorden.  

Det inlägg som skrevs på svenska förekom ofta av följande karaktär det vill säga när man 

söker personal: 

”Vi söker en ny kollega till vår restaurang och bar! Välkommen på audition den 3 mars kl 

16.00-21.00”  Inlägg skickat av Nordic Light Hotell den 18e februari 2011. (Facebook, 

2012d). 

Eller 

”Är du, eller någon du känner, vår nya souschef ?” Inlägg skickat av Nordic Light den 21a 

september 2011. (Facebook, 2012d) 
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Inlägg på svenska för Hilton är skrivna för svenskar, där de lockar svenskar att fira 

midsommarafton på hotellen eller äta klassiskt svenskt julbord. Inläggen är skrivna på ett sätt 

som svenskar kan relatera sig till. Se exempel nedan: 

” Hardugrilleratskinkalagtinsillrullatköttbullarmaltatrisetbakatkakor? Stressa inte, vi serverar 

julbord på julafton” Inlägg skickat av Hilton Hotel den 16e, december, 2011. (Facebook, 

2012e) 

Elgquist (1969) ger råd i sin bok hur företag(hotell) ska förhålla sig till massmedier. Den 

första punkten är att hotell ska ha en uttalad målsättning, och bestämma sig vilken profil som 

skall förmedlas. Denna undersökning bekräftar att hotellen har en tydlig profil.  Intervjun i 

denna undersökning visar att innehållet i Facebook utformas efter vad som är relevant att 

förmedla. Dock har ingen tydlig målsättning formulerats av hotellen för hur Facebook ska 

användas.  

Elgquists (1969)  andra punkt, att hotell skall ha en budget och en planering, är inte helt 

formaliserat, men Hilton Hotel har ett formaliserat schema på vad som ska skickas in och 

uppdateras. De två andra undersökta hotellen nämner inget om detta. Elgquist sista punkt om 

att en ansvarigt ska bedriva och skötta ansvaret av ett PR-verksamhet tycks hotellen ha 

implementerat. Enligt svaren på frågorna har dock ingen gått på en utbildning på hur de ska 

använda Facebook för marknadsföring. Trots att erbjudande finns genom att betala kurser på 

Mindleader (Facebook, 2012b), visar det sig att användningen av Facebook är självlärd. 

Vilket troligen är skälet till Facebooks framgång.  

Utifrån helhetsgranskning kan det konstateras att det undersökta hotellen inte följer alla råd 

och förslag som trainning4facebook (2012) ger. Tabellen nedan visar vilka av det sex stegen 

från training4facebook som de har tagit till sig. ”Ja” står för att hotellen har gjort enligt 

punkten, medan ett ”Nej” betyder att hotellen inte har följt råden enligt punkten:  

Tabell 6. Training4facebook. Sex träningssteg. (Källa training4facebook, 2012) 

De sex stegen Nordic Light Hilton Hotel Grand Hôtel 

Steg 1 Ja Nej Ja 

Steg 2 Ja Ja Ja 
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Steg 3 Ja Ja  Ja 

Steg 4 Nej Nej Nej 

Steg 5 Nej Nej Nej 

Steg 6 Ja Ja Ja 

 

Chan och Guillet (2011) skriver att sociala medier är användbart för företagarna att bland 

annat bygga relationer och stärka varumärket. Hotellen svarar att RM är deras huvudsyfte till 

användningen av Facebook. Nordic Light nämner att Facebook har med tiden blivit mer av en 

kundtjänst, en del av utbudet.  Som flera olika källor påpekar har sociala medier som syfte att 

användarna kan kommunicera med varandra, utveckla innehållet, kommentera och utbyta 

meddelanden med varandra (Andersson, 2011; Nationalencyklopedin, 2012c; Ellison & Boyd, 

2007). Det blir ett självklart sätt för hotellen att jobba med RM på Facebook då det blir en 

viktigare del av människors kommunikation.  

Enligt Blomqvist et al. (2004) krävs det att hotellen har en operativ RM för att det ska vara 

lönsamt. Med operativ menas att förutom att kunna använda systemet så ska man ha 

kännedom om sambanden och förstå betydelsen (se även avsnitt 2.2). Hotellen nämner ingen 

konkret strategi för hur det ska uppnå en effektiv RM på Facebook. 

Förutom RM som sociala medier möjliggör så har de även betydelse för vanlig 

kommunikation . Enligt Bengtsson och Cleasson (2012) kan företagarna med hjälp av 

kommunikation skilja sig från liknande varumärken, genom att informera sina kunder om 

dess produkter. Från innehållsanalysen har de undersökta hotellen promotat och framhävt 

teman som skiljer sig från varandra. Så har de skapat ett mervärde till sina kunder och 

markerat hur de vill be uppfattade av Facebookläsarna.  

Med tanken på alla positiva fördelar som sociala- och massmedia har kan man tycka att 

hotellen borde ge ett större utrymme för Facebook. Nedan följer några positiva kommentarer 

om sociala och massmedia: 

 Det är ett billigt alternativ av marknadsföring (Axelsson & Agndal,2009) 

 Facebook bidrar till en stark viralmarknadsföring och RM (Bengtsson & Claesson, 

2010; Hsu 2011) 
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 Genom RM skapas kundlojalitet, vilket i framtiden är mer kostnadseffektiv (Axelsson 

& Agndal, 2009; Bengtsson & Claesson, 2012; Cosic & Djuric, 2009; 

Nationalencyklopedin, 2012a)  

 Flera människor nås samtidigt, snabbt och enkelt (Nationalencyklopedin, 2012b). 

 Sociala medier tillåter kommunikation (Andersson, 2012). Genom kommunikation 

kan företagarna skilja sig från andra liknande företag (Bengtsson & Claesson, 2010; 

Axelson & Agndal, 2009) 

 Facebook kommer alltid att vara gratis (Facebook, 2012a) 

 Vi påverkas ständigt av massmedia (Potter, 2011) 

Det finns mycket positivt. Men när man ser på hur många inlägg som skickas år 2011 så är 

det få inlägg och aktivitet på sidorna. Nordic Light har 131 inlägg, Hilton Hotell har 192 

inlägg och Grand Hôtel endast 25. Facebook har funnits relativt länge i Sverige, sedan slutet 

av 2006 (Shortcut, 2012). Under Facebooks fem år i Sverige så verkar det som att svenska 

hotell bara använt en del av potentialen. Det gäller speciellt Grand Hôtel som har 17682 

besökare men bara 25 antal inlägg. De är medvetetna om det och enligt svaren på frågorna 

från bilaga 2 ska de satsa mer på sidan. De skall bli mer inlägg för att förmedla mer 

information.  

6.2 Metod- och materialdiskussion  

I metoddiskussion diskuteras för- och nackdelar med studiens metodval och hur metoden 

fungerade för studiens syfte.  

Metoden som användes var lämplig för att analysera dokumentation. Genom att först granska 

innehållet av sidorna erhålls en första uppfattning om vad det är för hotell och hur det vill 

profileras. Räkningen av antal inlägg gav en bättre uppfattning av hur aktiva respektive hotell 

var på att förmedla information. Kodanalysen, med indelning av olika teman, ger en total 

översikt över vad hotellen lägger upp på Facebook och vad som anses vara viktigt att 

framhäva på sidorna.  

Kategorierna i kodscheman täckte upp det mesta som hotellen publicerade på Facebook. 

Kodningen krävde tid och koncentration. En manuell kodning ökar risken för 

felklassificering. Sidorna granskades två gånger för att säkerställa att inget fel har begåtts. 

Den andra granskningen och räkningen hade också syftet att få en bättre inblick av helheten. 

Skulle en enstaka siffra eller två saknas eller klassas fel så påverkas inte slutsatserna.  



29 
 

Inlägg som skickas in av hotellen kan lätt bli raderat i efterhand av hotellen själva. Det är ett 

problem för replikerbarhet för uppsatsens specifika fallstudie. Tidpunkten för räkning är 

specifik.  

Kodscheman på bilaga 1 visar siffror men ingen helhetsuppfattning av vilken tema som 

berördes mest. En spalt med procentberäkning ger en bättre bild för vad som framhävs av 

hotellen. När kodschemat var klart återstod det att tolka det. Disponeringen av schemat gjorde 

det enkelt att få fram resultat från undersökningen. 

För att få en djupare förklaring till hur hotellen använde sig av Facebook är det nödvändigt att 

ställa frågor till dem som har ansvaret för publicering på Facebook. Frågorna är ett 

komplement till dataanalysen.  

Svaren som respondenterna gav var korta och koncisa. Det relevanta för studien kom fram via 

e-postkorrespondens. Att kommunicera med e-post gjorde att kontakten kunde lätt tas upp 

genom att skicka tillbaka en fråga när der behövdes förtydligas eller om det fanns följdfrågor. 

Genom e-post så underlättas informationssamling. Det är enkelt att läsa svaren som 

respondenten själv har skrivit och skickat. Nackdel med e-post är att svaren blir korta och 

ibland svarade respondenten slarvigt. Ett samtal hade kanske givit längre svar och bättre 

förklaringar. 

 Det finns mycket information och forskning om sociala medier. Det var svårt att hitta 

specifika studier om hur ett hotell skulle gå till väga för att använda sig av sociala medier. Det 

kan bero på att ämnet är nytt och att det just har tagit fart.  

7. Slutsats 

Facebookinnehållet varierar bland de undersökta hotellen beroende hotellets målgrupp, men 

de har samma värdering och tankar kring användningen av Facebook. Trots att Facebook har 

funnits länge tycks inte det undersökta hotellen ha ett konkret tillvägagångssätt för hur de ska 

hantera innehållet. Denna undersökning visar att de undersökta hotellen inte har en 

formaliserad strategi. Det hotell som visade att det har mest kontroll över innehållet var då 

Hilton, medan de andra hotellen tycks ha en mindre kontroll, där det är erfarenhet och 

relevanta händelser som läggs fram. Hur de går till väga har utvecklats dynamisk, snarare än 

planerad process med utbildning. Det främsta syftet för de undersökta hotellen är att de vill 

profilera sitt kunderbjudande och skapa kontakt med sina kunder. Innehållet på Facebook ger 
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mervärde till kunderna genom att förmedla relevant information och förbättra kommuni-

kation. Det gemensamma är att samtliga använder sig av Facebook/sociala medier för att öka 

kontakten med sina kunder. Facebook är ett sätt att skapa en bättre relation med sina kunder. 

8. Förslag på vidare forskning 

Det är önskvärt att fortsätta forska inom ämnet då sociala medier har stor potential för att öka 

kundens tillfredsställelse. Ökad tillfredställelse ger fler kunder och kanske möjlighet att öka 

priset på tjänster. Det vore intressant att undersöka hur sociala medier fungerar på andra sidan 

av datorn, hos konsumenterna. Hur stark påverkan har hotellens Facebooksida på 

konsumenterna? Vad söker konsumenterna sig till?  
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Bilaga 1. Kodschema 

 Allomfattande Facebook aktiviteter mellan 27-29 april 2012 

Kategorier Nordic Light Hilton Hotel  Grand Hôtel 

Antal ”gillar”    

Antal Besökare    

Antal som ”pratar om 

det” 

   

 

Inlägg på Facebook 2010-2011. Avprickade 27-29 april 2012 

Kategorier Nordic Light Hilton Hotel Grand Hôtel 

Tidskrift/tv    

Kändis/Dj    

Erbjudande    

Restaurang/Mat    

Tävlingar    

Utmärkelse    

Evenemang    

Övrig    

Antal svenska inlägg    

Antal engelska inlägg    

Antal totala inlägg    

 



Bilaga 2. Frågor via e-post 

 

1. Vilken är det främsta anledningen till att ni använder Facebook? Är det främst 

till att skapa en kundlojalitet? Skapa relationer? Service recovery? Stärka 

varumärket? Annat? Frågan ger svar på vad hotellen tycker Facebook är bra till för 

hotellen. 

 

2. Hur bestämmer ni vilken språk som ska användas?  

Frågan ger svar vad som riktas till vem, och varför. 

 

3. Har ni gått på en specifik kurs till hur man ska använda Facebook, vad har ni för 

utbildning av användningen? Frågan ger en inblick om utbildning behövs för att 

hotellen ska kunna använda Facebook.  

 

4.  Vad har ni för strategi när ni använder Facebook? Hotellen har chansen att 

förklara hur det går till väga, om det har en strategi eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. Nordic Light Hotel Facebooksida 

 



Bilaga 4. Hilton Hotel Facebooksida 

 

 



Bilaga 5. Grand Hôtel Facebooksida 

 

 



Bilaga 6. Sökmatris 

 

Datum Databas Sökord Antal  

ref. 

Kombi

-nation 
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lästa 
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lästa 
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2012-
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Summon 1. 

Facebook 
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709 

- - 3 0 0 

2012-
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