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Abstract:  The social media arena is rapidly growing and more and more 

organisations take part in the daily ongoing conversations in 
different social media channels. Conversations are being held 
across borders on every available topic and ratings and reviews of 
consumer products and services is one of them. This focus on 
globalisation is also the reality of the hospitality- and tourism 
industry. Their customers travel across borders and are eager, 
given the opportunity, to share their experiences with each other.  

 
As organisations within the hospitality- and tourism industry meet 
these demands in terms of providing technological infrastructure 
for information sharing and involve themselves in these 
conversations there are some issues that need to be addressed. 
What does the logic of social media look like? How is 
communicating in social media any different from traditional 
market communication? And how can hospitality- and tourism 
organisations adapt their communication to fit into the logic of 
social media? 

 
To conclude how organisations within the hospitality- and tourism 
industry can benefit from the use of social media, I have 
interviewed representatives from a number of organisations and 
studied their communication. What this study shows is that there is 
a lot to gain from having a social media strategy with specific 
guidelines regarding language and overall use. However, not 
having one doesn’t necessarily mean that the organisation will not 
have a good reputation and good relations with their customers. 

 
 
Nyckelord:  Sociala medier. Hotell. Turism. Strategisk kommunikation. 

Kundrelationer. Marknadsföring. Varumärkesbyggande. 
Språkbruk.  
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Sammanfattning 
Användningen av sociala medier ökar lavinartat när fler och fler företag och organisationer 
engagerar sig i den dialog som dagligen förs. Konversationerna sker över gränserna och berör 
alla tänkbara ämnen, varav recensioner av produkter och tjänster är ett. Detta globala fokus är 
även karaktäriserande för hotell- och turismbranschen, vars kunder ständigt korsar gränser 
och gärna delar sina upplevelser med varandra om möjlighet ges. 
 
När dessa två världar, sociala medier och hotell- och turismbranschen, möter varandra väcks 
en rad frågor som behöver besvaras. Hur ser den sociala medielogiken ut? Hur skiljer sig 
kommunikation i sociala medier från traditionell marknadskommunikation? Och hur kan 
hotell- och turismbranschen anpassa sin kommunikation för att passa in i den sociala 
medielogiken? 
 
För att reda ut hur organisationer i hotell- och turismbranschen kan tjäna på närvaro i sociala 
medier har jag intervjuat representanter för en rad olika organisationer samt studerat deras 
kommunikation. Vad denna studie visar är att det finns mycket att vinna på en medveten 
närvaro med en strategi för sociala medier som dessutom innehåller riktlinjer för språkbruk. 
Däremot behöver det inte innebära att en organisation som inte har en uttalad strategi 
automatiskt har sämre relationer med sina kunder. 
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1. Inledning	  
1.1 Val av ämne 
 
Hotell- och turismbranschen ökar ständigt i omsättning. I Sverige uppgick omsättningen i 
turismbranschen under 2011 till 264 miljarder kronor och enligt internationella bedömningar 
kommer turismen och resandet globalt att öka med 3 % om året fram till 2030.1 I Danmark 
omsatte turismen 75 miljarder danska kronor år 2010, vilket var 2,8 % av BNP.2 Turism 
definieras enligt FN som människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför 
sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.3 Den enda 
bransch där 100 % av omsättningen kommer från denna definierade turism är i princip 
researrangörer. Hotell å sin sida får intäkter från andra kluster då delar av omsättningen 
kommer från lokalbefolkning, särskilt på restaurangsidan.4 Därför definieras dessa två vidare 
som olika branscher och benämns tillsammans som hotell- och turismbranschen. 
 
Enligt Tillväxtverket bidrar resande och turism till att bygga broar och skapa förståelse mellan 
människor från olika kulturer. En positiv effekt är också ökad handel och därmed välstånd till 
följd av arbetstillfällen. I ett större perspektiv ger det även skatteinkomster som är en 
förutsättning för att utveckla samhället.5 Sedan år 2000 har turismen bidragit med 31 500 nya 
arbetstillfällen i Sverige och sysselsatte under år 2011 totalt 162 300 personer.6 Turismens 
andel av BNP uppgick år 2011 till 2,9 %.7 Antal hotellövernattningar uppgick samma år till 
52,6 miljoner totalt, varav 12,9 miljoner var internationella gäster.8 För Danmarks räkning 
uppgick antalet hotellövernattningar till nästan 44,7 miljoner år 2011.9  
 
Kommunikation via sociala medier har på senare år vuxit lavinartat, i synnerhet sedan 
Facebook blev populärt i Sverige under våren 2007. Andra kanaler, såsom Twitter, har också 
blivit populära. De potentiella målgrupper som Facebook erbjuder är en miljard månatligen 
aktiva användare (oktober 2012) och 584 miljoner av dessa använder Facebook varje dag.10 
Mikrobloggen Twitter hade i slutet av 2012 över 200 miljoner användare som producerade 
över 340 miljoner tweets om dagen.11 Ännu tidigare, år 2008, började människor blogga; en 
kommunikationsform som öppnade upp för en mer dialogbaserad kommunikation som 
underlättade för företagen att fånga upp läsarnas synpunkter,12 som användarna sedan vant sig 
vid. 
 
I kölvattnet av internets utveckling, och senare de sociala mediernas intåg på arenan, har 
människor blivit mer aktiva informationssökare. De ställer frågor till varandra snarare än 
söker information direkt från företag och organisationer. Detta fenomen benämner Josh 
Bernoff och Charlene Li (2011, 9) som groundswell, ett ord som skulle kunna översättas till 
”gräsrotsrörelse” och som författarna benämner som:  

                                                
1 Tillväxtverket, Fakta om svensk turism 2011, 3. 
2 Danske Regioner, Tal og statistik om dansk turisme. 
3 Tillväxtverket, Fakta om svensk turism 2011, 4. 
4 Ibid. 
5 Ibid, 5. 
6 Ibid. 
7 Ibid, 9. 
8 Tillväxtverket, Fakta om svensk turism 2011, 10. 
9 Visit Denmark, Revideret oversigt over overnatninger i 2011. 
10 Facebook, Key facts. 
11 Twitter, What is Twitter? 
12 Stakston, 2008 – Bloggens stora genomslagsår. 
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”en social trend inom vilken människor använder teknologi för att skaffa sig det de behöver 
från varandra snarare än från traditionella institutioner såsom företag”.13  
 
Det förs alltså dialog om företagen offentligt mellan dess kunder och potentiella sådana. 
Företagen kan då välja att engagera sig i denna dialog tillsammans med sina kunder och 
kritiker eller låta bli att göra det. Individer för ofta en sådan dialog med varandra i rollen som 
konsumenter. De blir här såväl mottagare som producenter av information och denna 
företeelse ser inga nationella gränser, vilket Bernoff och Li (2011, xii) pekar ut som en av 
styrkorna med gräsrotsrörelsen.14 
 
Hotell- och turismbranschen är intressant att fokusera på, då den har ett globalt fokus vilket 
även sociala medier har, då de inte upplever nationsgränser eller andra geografiska barriärer. 
Därmed kan det antas att kunder inom hotell- och turismbranschen attraheras särskilt av 
sociala medier då de själva förflyttar sig fysiskt över gränser och kan dra nytta av den 
geografiskt gränslösa kunskap sociala medier kan tillhandahålla. Sociala medier spelar 
dessutom, enligt en undersökning av PR-företaget Text100, en viktig roll i just 
resekonsumenters val av produkter och tjänster och därmed är fokus på sociala medier inom 
hotell- och turismbranschen särskilt intressant.15 Något jag upplever är att de som ansvarar för 
organisationens konton på sociala medier inte nödvändigtvis har någon utbildning i detta utan 
har fått det som sidouppgift bredvid sitt ordinarie arbete. En sak jag därmed tycker är 
intressant att utreda närmare är hur synen är på sociala medier inom organisationer; om det är 
något vem som helst kan uppdatera eftersom de har ett personligt konto och vet hur det ska 
göras rent praktiskt. Detta leder vidare till frågan hur kommunikationen förhåller sig till 
traditionell marknadskommunikation som företagen är vana vid samt om det finns några 
riktlinjer för hur dessa kanaler ska hanteras för att få ut så mycket som möjligt av det 
engagemang som läggs. Eftersom min kontaktorganisation inom magisterutbildningen i 
strategisk information och kommunikation är ett hotell och jag har många kontakter i 
branschen har jag sett en del olika sätt att arbeta med dessa frågor inom just detta fält. 
 

1.2 Problemformulering 
 
I det fall ett företag väljer att engagera sig i gräsrotsrörelsen och dess inbördes dialog väcks 
ett antal frågor. När e-post började användas på 90-talet var det i första hand företagen som 
började bruka det som kommunikationsform, varpå det fick en relativt formell status.16 Med 
sociala medier är det tvärtom, de har vuxit bland gräsrötterna17 och har en mer informell 
status och ett ledigare tilltal.18 Den logik sociala medier följer skiljer sig därmed något från 
andra medier. En fråga som väcks här är huruvida företag ska uttrycka sig informellt och 
ledigt i kommunikation via dessa kanaler eller om de fortsatt bör försöka kontrollera den bild 
gräsrötterna har av företaget genom att medvetet uttrycka sig på ett sätt som speglar företagets 
värderingar med viss dragning mot envägskommunikation, likt i traditionell 
marknadskommunikation. Med traditionell marknadskommunikation avses i uppsatsen 
marknadsföring som grundar sig på 4 P-modellen och som har begränsade möjligheter till 
                                                
13 Bernoff och Li, Groundswell – winning in a world transformed by social technologies, 9. 
14 Ibid, xii. 
15 Text100, Digital Index: Travel & Tourism Study 2012, 28. 
16 Selg, …ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade” - Om professionell användning av sociala medier 
och andra digitala kanaler, 7. 
17 Ibid. 
18 Herbert och Englund Hjalmarsson, Språket i sociala medier, 31. 
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feedback i relation till de möjligheter som ges i den utpräglade tvåvägskommunikation sociala 
medier tillhandahåller.  
 
För att kunna reda ut hur förhållandet mellan kommunikation i sociala medier och traditionell 
marknadskommunikation ser ut krävs en teoretisk grund som förklarar vilken logik sociala 
medier följer, avseende såväl användarmönster som språkbruk, samt hur denna förhåller sig 
till traditionell marknadskommunikation. Utan denna teoretiska grund saknar analysen av den 
praktiska kommunikationen sammanhang, varför den är viktig för slutresultatets relevans. 
 
Med utgångspunkt i ämnesvalet och problemformuleringen ovan har jag funderat kring hur 
organisationer i hotell- och turismbranschen kan förbättra sina kundrelationer genom 
medveten närvaro i dessa kanaler. 
 
Det problem jag valt att fokusera på är således sociala mediers roll i marknadskommunikation 
inom organisationer i hotell- och turismbranschen. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att utreda hur organisationer inom hotell- och turismbranschen kan anpassa sig till 
sociala mediers logik för att förbättra sina kundrelationer. För att uppnå detta kommer jag 
först reda ut hur logiken för sociala medier ser ut, samt hur kommunikation i sociala medier 
därmed förhåller sig till den övriga, mer traditionella, marknadskommunikation 
organisationer inom hotell- och turismbranschen ägnar sig åt. 
 
Målgruppen är primärt chefer samt marknadsföringsansvariga inom hotell- och 
turismbranschen som antingen är på väg att ge sig in på arenan och börja använda sig av 
sociala medier eller redan gjort det men inte riktigt vet hur de ska få ut så mycket som möjligt 
av det. 
 
Sekundär målgrupp är medarbetare inom organisationerna som ansvarar för löpande 
kommunikation i sociala medier och önskar få nya perspektiv på hur de medvetet kan 
kommunicera på ett sätt som både tillvaratar företagets värderingar och vårdar den bild 
företaget vill uppvisa utåt men samtidigt följer sociala mediers logik. 
 
Slutligen kan uppsatsen ha relevans för forskare som avser studera ämnet vidare. Ämnet har 
en vetenskaplig relevans, då det som all annan kommunikation handlar om hur vi människor 
förhåller oss till varandra. Kommunikationen är starkt präglad av sin tid, särskilt under de 
senare åren då sociala medier tagit allt större plats. Även om nya sociala mediekanaler delvis 
bidrar till nya förhållningssätt till kommunikation finns det ett värde i att, genom en analys av 
hur det ser ut i ett givet läge, reflektera över hur organisationer som är starkt beroende av hur 
varje enskild konsument uppfattar dem agerar i dessa kanaler för att på ett bra sätt vårda och 
utveckla dessa relationer. 
 
De konkreta frågeställningar som är centrala för att uppsatsens syfte ska uppfyllas är: 
 

• Hur ser sociala mediers logik ut? 
 

• Hur förhåller sig kommunikation i sociala medier till traditionell 
marknadskommunikation gällande användning och språkbruk? 
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• Hur arbetar organisationer inom hotell- och turismbranschen med 

marknadskommunikation i sociala medier och hur kan det analyseras i ljuset av 
sociala mediers logik? 

 

1.4 Problemavgränsning 
 
En tidig tanke i arbetet var att undersöka vinstdrivande, offentliga samt ideella organisationer 
och jämföra deras arbete med sociala medier för att se vad som skiljer dessa åt. Jag valde 
dock att avgränsa mig till att endast undersöka vinstdrivande organisationer och hur de 
använder sig av sociala medier, på vilket sätt de uttrycker sig och hur kommunikationen ser ut 
i förhållande till traditionell marknadskommunikation. För att ytterligare konkretisera och 
använda mig av mitt kontaktnät valde jag slutligen att inrikta mig på organisationer inom 
hotell- och turismbranschen. Att jag upplever vissa likheter mellan hotell- och 
turismbranschens och sociala mediers karaktär i form av ett globalt fokus är ytterligare en 
anledning till att jag anser just denna bransch vara intressant att studera närmare. Slutsatserna 
kan dock i stor utsträckning sägas vara giltiga för fler organisationer än enbart de som är 
verksamma inom områdena hotell och turism. 
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2. Litteraturgenomgång 
2.1 Litteratur och tidigare forskning 

2.1.1 Litteraturgenomgång 
 
Bland annat har jag studerat Josh Bernoffs och Charlene Lis Groundswell – winning in a 
world transformed by social technologies (2011). De förklarar hur konsumenter idag 
interagerar med varandra på nätet och i dessa dialoger sätter bilden av ett företag. Därmed har 
företaget självt mindre kontroll över hur de uppfattas än vad de hade tidigare då den 
traditionella marknadskommunikationen, som inte var lika dialoginriktad, var rådande. 
Författarna beskriver vidare hur olika organisationer har närmat sig The Groundswell, eller 
gräsrotsrörelsen, inom sociala medier för att lyssna, tala med, entusiasmera, stödja och 
omfamna den.  
 
Brit Stakstons bok Gilla! Dela engagemang, passion och idéer via sociala medier (2011) har 
gett ett brett perspektiv på sociala medier och den roll de spelar i samhället för organisationer 
och företag. 
 
För att få en god bild av marknadsföring genom sociala medier och dess förhållande till 
traditionell marknadsföring har jag tagit hjälp av Lena Carlssons Marknadsföring och 
kommunikation i sociala medier; givande dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning 
(2010). Carlsson är konkret och tydlig och denna bok har varit en av de viktigare källorna till 
den teoretiska referensramen, främst rörande Return on Investment, men även för kopplingar 
gjorda till traditionell marknadsföring. 
 
Planerad kommunikation (2011) av Peter Erikson har varit användbar för att stärka tesen om 
den informella karaktär sociala medier har samt hur användningen kan skilja sig åt mellan 
användare i olika åldersgrupper.  
 
Språket i sociala medier (2012) av Ingrid Herbert och Helena Englund Hjalmarsson har på ett 
bra sätt förklarat vilken sorts språk företag och organisationer bör använda sig av för att passa 
in i den sociala medielogiken. De ger intressanta perspektiv på språkanvändningen i sociala 
medier, vilket är ett ämne jag upplever inte får så stort utrymme i diskussioner, men som är i 
allra högsta grad relevant för hur såväl privatpersoner som företag och organisationer 
uppfattas till följd av sin kommunikation i sociala medier. 
 
Philip Kotlers Kotlers marknadsföring – Att skapa, vinna och dominera marknader (1999) 
fokuserar specifikt på traditionell marknadsföring, de 4 P:na produkt, pris, plats och påverkan, 
samt vissa problem denna uppdelning inneburit redan innan sociala medier fick fäste. 
 
Marknadsundersökningsföretaget Text100 har genomfört en undersökning vid namn Travel & 
Tourism Study, vilken har gett en del relevanta insikter i hur turister använder sig av sociala 
medier inom ramarna för sina konsumtionsmönster. 
 
Håkan Selgs studie ”…ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade” - Om professionell 
användning av sociala medier och andra digitala kanaler (2010) utvecklar tesen om sociala 
mediers informella karaktär. Selg har även bidragit med en grund till vilka faktorer som är 
viktiga att fokusera på för att nå framgång inom arbete med sociala medier. 
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Utöver Selg har Tobias Prodans kandidatuppsats i informatik, Sociala medier, strategier, 
möjligheter och risker (2012), från Göteborgs universitet samt Hanna Anderssons och Hanna 
Mattssons magisteruppsats Varumärkesbyggnad – Med fokus på sociala medier (2012) gett 
mig perspektiv som hjälpt mig förstå ämnet bättre, även om dessa två inte har refererats till i 
den slutliga uppsatsen. 
 

2.1.2 Urvalskriterier och källkritik 
De kriterier jag haft att förhålla mig till i urvalsprocessen av litteratur har varit att den ska 
grunda sig i vetenskapliga teorier eller undersökningar av god kvalitet samt att författaren ska 
vara erkänd inom sitt fält.  
 
Steg 1 var att skapa mig en bild av vad sociala medier är och på vilket sätt de används. Här 
valde jag att använda mig av Bernoff och Li (2011), som efter nära studier av hur 
organisationer arbetar i praktiken blivit internationellt erkända inom fältet. Boken refererar till 
såväl genomförda undersökningar i USA och Asien, samt författarnas intervjuer med 
företrädare för de olika företag som tas upp som exempel. Därmed anser jag den 
vetenskapliga tyngden av materialet de presenterar vara god. 
 
Stakston (2011) valde jag att ingå bland mina källor då författaren har arbetat med 
mediestrategiska frågor för några av Sveriges största företag och även ingår i regeringens 
digitaliseringsråd. Hennes perspektiv på sociala medier och dess roll i strategisk 
kommunikation får därför anses vara värdefullt. Boken refererar till större sociala 
mediehändelser under de senaste åren, vilket är viktigt då området ständigt förnyas.  
 
Vidare är Carlsson (2010) en av Sveriges mest citerade författare gällande sociala medier. I 
min inledande research noterade jag dessutom att Carlsson är en av de som flera andra 
uppsatser hänvisar till. Carlsson hänvisar i sin tur till bland andra Kotler. Med tanke på att 
sociala medier är ett ungt fenomen som står under väldigt snabba förändringar kan det finnas 
anledning att ifrågasätta huruvida det kan finnas vetenskapliga sanningar på området. Boken 
Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare 
varumärke, ökad försäljning baseras, utöver författarens och andras erfarenheter, på intervjuer 
med företag och experter, undersökningar och forskning. Vetenskapligheten i materialet är 
därmed relativt god, trots ämnets snabba föränderlighet. Att författaren dessutom är en flitigt 
anlitad föreläsare i ämnet, i såväl privat som offentlig sektor, anser jag inte vara en risk för 
opartiskhet, utan snarare stärker hennes auktoritet och erkända kunskap inom fältet. 
 
Erikson (2011) har använts som kurslitteratur på många olika utbildningar och bidrar med ett 
brett perspektiv på kommunikation. Källan har även vetenskaplig tyngd, då han refererar till 
såväl forskare som SIFO-undersökningar för att förklara hur människor kommunicerar med 
varandra. 
 
Herbert och Englund Hjalmarsson (2012) är två författare med såväl djupa språkkunskaper 
som god insikt i skillnaden mellan att skriva på webben och i tryckt media. Genom hela 
boken ger de goda exempel ur verkligheten från såväl privatpersoner som företag och 
offentlig verksamhet kring hur de bör uttrycka sig för att nå ut till människor. Deras slutsatser 
stämmer väl överens med den bild av sociala medier andra källor presenterat.  
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Phillip Kotler (1999) är en av de mest lästa författarna gällande marknadsföring och hans 4 P-
modell har länge varit dominerande. Den kritik han själv lyfter mot sin egen teori anser jag 
dessutom stärker hans trovärdighet. 
 
Travel & Tourism Study 2012 är en stor undersökning som inriktar sig på hur resenärer 
använder sig av sociala medier när de reser. Undersökningen har 4 600 respondenter från 13 
länder; Australien, Kina, Singapore, Danmark, Frankrike, Hong Kong, Indien, Malaysia, 
Sydafrika, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. Trovärdigheten och vetenskapligheten 
bedömer jag därmed vara god.  
 
Selg (2010) har utrett området kommunikation i sociala medier genom intervjuer med ett 20-
tal utvalda experter i såväl offentlig som privat sektor. Han har tagits med som källa eftersom 
hans explorativa metodansats, där intervjuerna genomfördes utan en uppgjord agenda och 
experternas egna erfarenheter samt reflektioner fått bana väg för samtalen, visar att den 
informella karaktär han målar upp kring sociala medier är något som fullt ut upplevs av 
respondenterna då de inte styrts av ledande frågor. Därmed anser jag Selgs intervjuer ha hög 
trovärdighet. 
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3. Teoretisk referensram 
 
Detta avsnitt ger en grund till vad traditionell marknadsföring och PR är för något. Detta är 
relevant eftersom det är den bas kommunikation i sociala medier utgår ifrån. Vidare förklaras 
vad sociala medier är och hur dess karaktär ser ut. Anledningen till att detta är relevant för 
uppsatsen är att de skiljer sig från traditionella marknadsföringskanaler genom sina 
möjligheter till interaktion och informell dialog. Därmed leds vi naturligt in på hur språket 
används i sociala medier för att passa denna informella karaktär. Sedan belyses hotell- och 
turismbranschen med hårda data rörande hur användningen av sociala medier inom detta fält 
ser ut. Slutligen understryks, med stöd i litteraturen, hur kommunikation i sociala medier 
skiljer sig från traditionell marknadsföring.  
 
Sammantaget syftar den teoretiska referensramen till att påvisa hur marknadskommunikation i 
sociala medier fungerar, dels i sig självt, dels i förhållande till traditionell 
marknadskommunikation, samt vilken roll sociala medier spelar inom hotell- och 
turismbranschen. 
 

3.1 Traditionell marknadsföring och PR 
 
Sedan 40-talet har en grundläggande modell för kommunikation varit rådande som fokuserar 
på sändare – budskap – medium – mottagare. Denna modell har varit vägledande för såväl 
tidningsannonser som reklam i radio och TV. Masskommunikationen står i centrum genom att 
en sändare som vill nå ut med ett budskap använder sig av ett visst medium för att nå sina 
mottagare. Avsändaren har kontroll över budskapet i den meningen att vederbörande själv 
formulerar detta för att sedan skicka ut det till mottagarna att tolka. De begränsade 
möjligheterna till feedback och dialog gör denna kommunikationsmodell relativt 
enkelriktad.19 
 
En princip som sedan 60-talet varit allmänt rådande har varit marknadsföringens 4 P:n, 
produkt, pris, plats och påverkan, formulerade av Jerome McCarthy, enligt Kotler (1999, 49). 
Produkten är den produkt, paketering och uppsättning tjänster konsumenten får genom sitt 
köp. Priset är det konsumenten betalar för själva produkten samt för leverans, garantier o.s.v. 
Platsen är de arrangemang som gör produkten tillgänglig för den avsedda marknaden och 
påverkan är den reklam och de aktiviteter som genomförs för att övertyga eller påminna 
marknaden om produktens tillgänglighet och fördelar.20 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att traditionell marknadsföring innebär annonsering som syftar 
till att tilltala massorna. Syftet är uteslutande att sälja produkter och kampanjerna serveras 
mottagaren utan att vederbörande själv valt att ta del av dem.21 
 
Tidigare har Public Relations, PR, varit en helt egen disciplin. Fokus låg på att skriva 
pressmeddelanden och distribuera dessa till rätt journalister och vårda relationerna med 
nyhetsmedier. Medierna var den enda kanalen för kommunikation från företag till dess 
målgrupper och pressmeddelandena var sättet de kommunicerade på. Eftersom journalisterna 
                                                
19 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 26-27. 
20 Kotler, Kotlers marknadsföring – Att skapa, vinna och dominera marknader, 49. 
21 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 36-37. 
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var så kallade gate keepers, var det endast de som såg de ursprungliga pressmeddelandena 
och gavs därför tolkningsföreträde för dessa. För att journalisterna skulle vara intresserade av 
att lyfta fram ett specifikt pressmeddelande och göra en nyhet av det var det tvunget att ha ett 
visst nyhetsvärde.22 
 

3.2 Sociala medier 

3.2.1 Definitioner av sociala medier 
 
Svenska Wikipedia definierar sociala medier bland annat på det här viset: 
 
“Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i 
arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar 
innehåll för andra att delta i.”23 
 
En annan definition av sociala medier, som Stakston (2011, 26) använder sig av, är: 
 
”Digitala kommunikationsformer genom vilka vi delar upplevelser, erfarenheter, åsikter och 
innehåll med varandra.”24 
 
Hon menar att dessa verktyg har utvecklats ur ett mänskligt behov av interaktion. Stakston 
skriver vidare att dessa sociala medier ger organisationer nya möjligheter att föra dialog, 
konversera och interagera med sina nuvarande och potentiella målgrupper.  
 
Konsumenter betygsätter via sociala medier produkter, köper och säljer av varandra och 
diskuterar även dem. Denna rörelse kallar författarna Bernoff och Li (2011, 6-7) för The 
Groundswell, eller om man så vill: gräsrotsrörelsen. Bernoff och Li har i princip samma 
uppfattning om sociala mediers karaktär som Stakston, men väljer att i sin definition även 
lyfta fram den förstärkning av förhandlingspositioner användarna skapar i dialogen med 
varandra: 
 
”The Groundswell, a spontaneous movement of people using online tools to connect, take 
charge of their own experience, and get what they need – information, support, ideas, 
products and bargaining power from each other.”25 
 

3.2.2 Sociala mediers logik och karaktär 

3.2.2.1 Web 2.0 
 
1999 myntades begreppet Web 2.0 av informationsarkitekten Darcy DiNucci och syftade till 
den fragmentiserade webben som utgick från olika mobila plattformar snarare än Web 1.0 
som i större utsträckning enbart var digitaliserad information. Skillnaden mellan dessa är 

                                                
22 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 30. 
23 Wikipedia, Sociala medier. 
24 Stakston, Gilla! Dela engagemang, passion och idéer via sociala medier, 26. 
25 Bernoff och Li, Groundswell – winning in a world transformed by social technologies, xi-xii. 
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möjligheten till interaktion som Web 2.0 erbjuder och som även är det som sociala medier 
bygger på.26 
 

3.2.2.2 Hur och varför vi använder sociala medier 
 
Enligt Carlsson (2010, 20-21) använder privatpersoner huvudsakligen sociala medier för att 
hålla kontakten med vänner och bekanta, knyta kontakter med människor som delar deras 
intressen, sprida information, få svar på frågor samt få kunskaper inom sina intresseområden. 
 
Vidare menar Carlsson att även organisationer och företag kan ha nytta av sociala medier 
genom att få kunskap om kundernas konsumtionsbeteende, effektivisera hanteringen av 
supportärenden, rekrytera medarbetare samt marknadsföra företagets produkter och service.  
 
Tidningen Chef sammanfattar användning av sociala medier såsom: 
 
”Sociala nättjänster är den nya tidens cocktailpartyn. Lär dig mingla virtuellt så kommer 
karriärchanserna.”27 
 

3.2.2.3 Olika sorters användare av sociala medier 
 
Carlsson (2010, 22) delar upp de sociala medieanvändarna i fem olika grupper: 
 

• Kreatörer; bloggar, laddar upp film, skriver artiklar och skriver på diskussionsforum. 
• Kritiker; recenserar produkter och tjänster samt kommenterar på bloggar. 
• Samlare; använder RSS, samlar foton, länkar och dylikt. 
• Deltagare; är medlemmar på samt besöker regelbundet nätverkssajter. 
• Åskådare; läser bloggar, diskussionsforum, lyssnar på podcasts och tittar på filmer.28 

  
Tillsammans utgör dessa olika sorters sociala medieanvändare det som Bernoff och Li (2011, 
xi-xii) benämner som gräsrotsrörelsen.29  
 

3.2.2.4 Global konsumentmakt 
 
Gräsrotsrörelsen som användarna av sociala medier utgör menar Bernoff och Li (2011, xii) är 
ostoppbar eftersom den är global. Denna sociala trend är en ny utmaning för företag eftersom 
den innebär att kunder får information om produkter från varandra snarare än från företagen 
själva i en mycket större utsträckning än tidigare.30 
 
Den stora spridningen av information och omdömen om ett företag innebär en stor risk 
gällande negativ kritik som sprids och hanteras på ett dåligt sätt. Om företaget däremot lyckas 

                                                
26 Stakston, Gilla! Dela engagemang, passion och idéer via sociala medier, 30-31. 
27 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 20-21. 
28 Ibid, 22. 
29 Bernoff och Li, Groundswell – winning in a world transformed by social technologies, xi-xii. 
30 Ibid, xii. 
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få kunder att på eget initiativ sprida positiva omdömen om företaget finns det goda 
möjligheter att bygga vidare på denna bild.31 
 

3.2.2.5 Informell karaktär 
 
Organisationer har nu börjat införliva digitala medier i sin kommunikation och gränserna 
mellan privat, personligt och professionellt blir alltmer flytande.32 På 90-talet när e-posten 
började användas var det företagen som visade vägen. Gällande sociala medier är det nu 
snarare konsumenterna som har tagit till sig den nya kommunikationsformen först och 
företagen som hakar på trenden. Konsekvensen av detta är att sociala medier har en mer 
informell karaktär.33 Likt Stakston, menar även Erikson (2011, 55) att gränserna mellan 
människans roll som privatperson, arbetstagare/arbetsgivare samt konsument och medborgare 
snabbt suddas ut då människan lärt sig att väldigt snabbt växla mellan dessa roller.34 
 
Denna informella karaktär tar sig även uttryck i att fokus på flervägskommunikation i sociala 
medier enligt Carlsson (2010, 35-37) bör vara inriktad på att bygga relationer, föra dialog och 
skapa förtroende för en organisation snarare än att direkt sälja produkter. Att rakt av använda 
sig av traditionella marknadsföringsstrategier i sociala medier är inget som Carlsson menar 
rekommenderas.35 
 
Kommunikation handlar enligt Herbert och Englund Hjalmarsson (2012, 9) om att tolka 
signaler som sänds ut rätt för att på ett bra sätt kunna svara på dessa signaler. Under ett möte 
eller ett telefonsamtal kan kontinuerlig återkoppling göras för att kommunikationen ska flyta 
på smidigt. I de lägen en individ inte kan ta hjälp av tonfall eller kroppsspråk för att 
tydliggöra sin mening i ett samtal är vederbörande utelämnad till att förlita sig på andra saker. 
I sociala medier, där kommunikationen sker i skrift men i samma sorts växelverkan som 
under ett muntligt samtal, spelar därför den sociala medielogiken en viktig roll.36 
 
Tesen att företag inom hotell- och turismbranschen i sociala medier snarare bör inrikta sig på 
att bygga relationer än att direkt sälja produkter stärks av en undersökning gjord av PR-
företaget Text100, Digital Index: Travel & Tourism Study 2012. Denna undersökning 
kommer fram till att kunder inom hotell- och turismbranschen använder sig av en så stor 
mängd olika källor och kanaler när de ska köpa något att företagen vinner mest på att bygga 
relationer baserat på analys av konsumtionsmönster och motivationer.37 
  
Enligt Kristofer Björkman, grundare av newsdesk.se, går det dock att, trots sociala mediers 
informella karaktär, lyckas med viral marknadsföring - d.v.s. aktiv marknadsföring av en 
produkt eller tjänst, genom att lyssna, vara transparent samt ha ett ärligt engagemang och 
uppsåt. Nöjda kunder blir då goda ambassadörer för företaget.38 
                                                
31 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 39. 
32 Stakston, Gilla! Dela engagemang, passion och idéer via sociala medier, 27. 
33 Selg, …ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade” - Om professionell användning av sociala medier 
och andra digitala kanaler, 7-8. 
34 Erikson, Planerad kommunikation, 55. 
35 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 35-37. 
36 Herbert och Englund Hjalmarsson, Språket i sociala medier, 9. 
37 Text100, Digital Index: Travel & Tourism Study 2012, 3. 
38 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 35. 
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3.2.2.6 Pullmarknadsföring 
 
Då traditionell marknadsföring matades ut under begreppet pushmarknadsföring benämns 
marknadsföring genom sociala medier istället som pullmarknadsföring. Informationen finns 
tillgänglig om, när samt på det sätt mottagaren önskar ta del av den. Den traditionella 
benämningen business to consumer, B2C, tar här snarare formen av consumer to business, 
C2B. Det visar att det i denna kontext är konsumenten som sätter reglerna och företagen som 
måste anpassa sig efter detta genom att försöka locka konsumenten att frivilligt ta del av deras 
budskap.39 
 

3.2.2.7 Lojalitetsfokus 
 
Erikson (2011, 55) lyfter även fram en skillnad mellan yngre användare, som är uppvuxna 
med den digitala logiken och de som har lärt sig densamma i vuxen ålder. De yngre menar 
han har en lojalitet i första hand gentemot sig själva, vilket ger användningen en mer 
personlig karaktär, medan de äldre i första hand har en lojalitet gentemot sitt företag eller sin 
arbetsgivare.40 
 

3.2.2.8 Nätverkande 
 
Sociala medier har enligt Selg (2010, 44) haft stor inverkan på hur människor förhåller sig till 
vänner och bekanta. De som använder sig av t.ex. Facebook upplevs som närmare än de som 
inte gör det. Relationerna till vänners vänner har även flyttat fram positionerna. Sammantaget 
kan vi se att närheten till alla dessa människor har sänkt trösklarna för att interagera med dem 
och möjligheterna till nätverkande och utveckling av det sociala kapitalet har vuxit i takt med 
sociala mediers framfart.41 
 

3.2.2.9 Kostnadseffektivitet 
 
Kommunikation genom sociala medier har fördelen att den inte nödvändigtvis behöver kosta 
några större summor pengar. Den kostnad som uppstår är enligt Carlsson (2010, 90) i form av 
tid och engagemang.42 
 
I många fall är det svårt att mäta RoI, Return on Investment, på aktiviteterna eftersom det 
handlar om så mycket mer än ren produktförsäljning.43 Det går dock att mäta hur mycket 
försäljningen av en viss produkt har ökat sedan inträdet i sociala medier, unika besökare, antal 
besök, antal kommentarer, antal följare eller fans, antal länkar, hur många som skriver om 
företaget, hur många som använder sig av vissa tjänster och liknande.44 Ett annat begrepp som 
                                                
39 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 36. 
40 Erikson, Planerad kommunikation, 55. 
41 Selg, …ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade” - Om professionell användning av sociala medier 
och andra digitala kanaler, 44. 
42 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 90. 
43 Ibid, 93. 
44 Ibid, 92. 
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har etablerats i samband med detta är RoE, Return of Engagement, som ska mäta hur 
engagemanget för företaget har vuxit sedan inträdet i sociala medier. Detta kan mätas i antal 
kommentarer, frågor, uppladdade bilder och andra former av interaktion med omvärlden.45 
 
Bernoff och Li (2011, 113) understryker att de huvudsakliga kostnaderna inte uppstår på 
tekniksidan utan snarare i form av utbildning av de ansvariga, planering av engagemanget 
samt den arbetstid de lägger ner. Först när den sociala mediekanalen har etablerat en 
återkommande kontakt med gräsrotsrörelsen kan RoI börja skönjas.46 För bloggar kan intäkter 
komma från annonser och sedan menar Bernoff och Li även att det går att beräkna ett PR-
värde, word-of-mouth-värde, kundservicevärde i form av uteblivna supportsamtal samt ett 
researchvärde i form av insikter från gräsrotsdialogen som gör fokusgrupper överflödiga 
varav kostnaden för dessa undviks.47 
 

3.2.2.10 Faktorer för framgång inom aktiviteter i sociala medier 
 
Carlsson (2010, 97) menar att det finns ett antal gemensamma framgångsfaktorer för 
organisationer som framgångsrikt engagerar sig i sociala medier. Dessa är: 
 

• engagemang 
• äkta intresse för att nätverka och skapa kontakter 
• nyfikenhet 
• öppenhet 
• modernitet 
• korta beslutsvägar inom organisationen 
• en uttalad plan, som dock inte är en alltför detaljerad strategi 
• god målgruppsanpassning av innehållet 
• snabb reaktionsförmåga 
• mod att våga misslyckas för att lära sig 
• uthållighet.48 

 
Selg (2010, 56) skriver att det finns två huvudblock som är centrala att diskutera om en 
organisation vill bli framgångsrik inom sitt arbete med sociala medier. Det första rör hur de 
ska skriva och det andra handlar om riktlinjer för anställdas användning av sociala medier. 
Diskussionen om hur de ska skriva inleds med frågan vilka de är som organisation och vad de 
har att berätta. Eftersom sociala medier bygger på en informell relation mellan användarna är 
det viktigt att diskutera hur det ska hanteras rent professionellt när det är en organisation som 
kommunicerar eftersom denna informella ton förutsätter att det är en ”person” som 
kommunicerar och inte en organisation i tredje person.49 Vidare bör det klargöras i vilket 
syfte organisationen befinner sig i sociala medier. Detta menar Selg kan göras genom 
besvarandet av ovan nämnda frågor ”vem är jag som organisation?” och ”vad har jag som 
organisation att berätta?”. Vidare talar Selg även om varumärkesbyggande och att nå ut till 

                                                
45 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 93. 
46 Bernoff och Li, Groundswell – winning in a world transformed by social technologies, 112. 
47 Ibid, 113. 
48 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 97. 
49 Selg, …ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade” - Om professionell användning av sociala medier 
och andra digitala kanaler, 56. 
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nya målgrupper genom en ny form av kommunikation som organisationen inte tidigare tagit 
sig för.50 Nästa fråga rör innehållet i kommunikationen, vad som ska berättas. I Selgs 
undersökning framkommer att sociala medier inte bör betraktas som reklamkanaler, eftersom 
sådant genomskådas av användarna. Följaktligen bör organisationer välja ämne med 
utgångspunkt i vad olika målgrupper förväntar sig. En liknelse görs vid ståupp-komik där 
olika inlägg passar olika målgrupper och där organisationen får lära sig hur deras respektive 
målgrupper reagerar på olika saker. Selg menar att det krävs en ständig balansakt mellan 
öppenhet och diskretion, egna ställningstaganden och hänsyn till intressenter, lojalitet och 
civilkurage. Det som är den springande punkten i kommunikation i sociala medier kontra 
andra former av yrkesmässig kommunikation är dock den diffusa gränsdragningen mellan 
organisationens röst och personliga åsikter.51 
 

3.2.2.11 Att bli en del av gräsrotsrörelsen 
 
För att få ut så mycket som möjligt av gräsrotsrörelsen hävdar Bernoff och Li (2011, 38) att 
det finns ett antal områden som företag och organisationer bör bearbeta. Det handlar först och 
främst om att förstå vad gräsrotsrörelsen är för något och hur den förhåller sig till företagen 
samt på vilket sätt företagen kan tjäna på att utveckla sina relationer med den. Inledningsvis 
menar de att gräsrotsrörelsen består dels av teknologi och dels av människor.52 Fokus måste 
ligga på människorna och relationen med dessa, då teknologin ständigt förändras.53 
 
När företaget börjat förstå vad gräsrotsrörelsen egentligen är för något bör de lära sig att 
navigera inom den för att finna sina målgrupper. Detta kan de göra genom att skapa en så 
kallad ”Social Technographics Profile”, vilket i praktiken handlar om att dela upp 
användarna i den sorts grupper Carlsson (2010, 22) talar om ovan i form av kreatörer, kritiker, 
samlare, deltagare och åskådare54 samt även inaktiva.55 
 
I detta läge har organisationen skapat sig en bild av hur deras målgrupper använder sig av 
sociala medier och det är dags att börja delta i konversationen. Bernoff och Li (2011, 67-68) 
lägger fram en planeringsprocess som kallas POST; people, objectives, strategy och 
technology. Denna process inleds med att utreda vad kunderna är redo för, grundat på vilka de 
är och hur de använder sig av sociala medier enligt profilen som har utarbetats. Sedan bör 
företaget definiera sina egna mål med det sociala medieengagemanget. Detta kan vara allt 
ifrån att bara lyssna på gräsrotsrörelsen till att aktivt engagera kunderna. Nästa steg är att 
definiera vilken sorts relation företaget önskar få med sina kunder. Det sista steget i denna 
process är att bestämma sig för vilka tekniska plattformar som ska användas för att uppnå de 
mål företaget har satt.56  
 
Då det är dags att bli en del av gräsrotsrörelsen har Bernoff och Li (2011, 68-69) formulerat 
en strategi med fem fokusområden som är: lyssna, konversera, entusiasmera, stödja och 
omfamna. Genom att lyssna på gräsrotsrörelsen lär företaget sig att förstå sina kunder och 

                                                
50 Selg, …ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade” - Om professionell användning av sociala medier 
och andra digitala kanaler, 57. 
51 Ibid. 
52 Bernoff och Li, Groundswell – winning in a world transformed by social technologies, 38. 
53 Ibid, 18. 
54 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 22. 
55 Bernoff och Li, Groundswell – winning in a world transformed by social technologies, 44-45. 
56 Ibid, 67-68. 
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deras behov. Då företaget börjar konversera med kunderna i sociala medier får kunderna 
kunskap om företaget och vad de kan erbjuda. Om företaget sedan lyckas entusiasmera vissa 
nyckelpersoner kan dessa bli värdefulla ambassadörer för att sprida företagets värderingar. 
Vidare kan företaget stödja gräsrotsrörelsen genom att tillhandahålla supportverktyg och 
hjälpa kunderna att hjälpa varandra. Slutligen bör företaget omfamna kunderna genom att 
integrera dem i sina utvecklingsprocesser.57 
 

3.2.2.12 Språket i sociala medier 
 
Gällande vilken sorts språk organisationer bör använda i sociala medier skriver Herbert och 
Englund Hjalmarsson (2012, 27) att det som krävs först och främst är att, likt i traditionell 
marknadskommunikation, anpassa språket efter syfte, mottagare och medium. Skillnaden då 
det skrivs i sociala medier är att organisationen måste hitta rätt tonfall för att passa den image 
de har och vill ha och som dessutom passar in i de sociala sammanhang de ämnar röra sig i.58 
De återkopplar även till syftet med kommunikationen; om organisationen inte vet varför de 
skriver kommer det att synas i texten och läsaren kommer att bli antingen frustrerad eller helt 
oberörd.59 
 
En fördel med kommunikation i sociala medier jämfört med andra kanaler menar Herbert och 
Englund Hjalmarsson är att kommunikationen ofta sker med en individ i taget. Det blir då 
lättare att anpassa språket efter mottagarens behov.60 
 
Relaterat till traditionell marknadskommunikation skiljer sig sociala medier även på punkten 
vilken roll den som förut klassades som avsändare ikläds. Från att ha varit avsändare av ett 
budskap är organisationen nu snarare deltagare i en social interaktion.61 
 
Konsekvensen detta får är att en organisation som ämnar göra inträde i sociala medier måste 
fundera över hur de vill uppfattas i denna sociala interaktion. Valet av tonfall kan, enligt 
Herbert och Englund Hjalmarsson (2012, 31), i slutändan i praktiken bli ett val mellan att vara 
en ”rastlös reklammistlur” eller ett ”förtroendeingivande företag”. De menar att det inte 
behöver vara svårt att ha en ledig men korrekt stil. Absolut viktigast för att uppnå en närhet 
och dialog med deltagarna i konversationen är direkt tilltal, regelrätta uppmaningar och 
direkta frågor.62 
 
  

                                                
57 Bernoff och Li, Groundswell – winning in a world transformed by social technologies, 68-69. 
58 Herbert och Englund Hjalmarsson, Språket i sociala medier, 27. 
59 Ibid. 
60 Ibid, 29. 
61 Ibid, 30. 
62 Ibid, 31. 
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Fyra saker som författarna menar är bra att tänka på för att uppnå detta ledigare tilltal är: 
 

1. Använd en aktiv röst. 
Med detta menas att passiva verb ska undvikas, såsom ”Mejlet skickas senast onsdag” 
eller ”Anmälan registreras på hemsidan”. Användning av passiva verb uppfattas som 
ålderdomligt och passar inte in i den dialogbaserade kommunikationsform som sociala 
medier grundar sig på. 
 

2. Du är viktig 
Eftersom allt handlar om dialog är pronomenet du centralt. Direkt tilltal med 
användning av du leder enligt Herbert och Englund Hjalmarsson (2012, 33) till att 
resten av språket med tiden blir mer avspänt då den informella tonen smittar av sig. 
Gällande bloggar menar författarna dock att det behöver göras en åtskillnad mellan 
dialogiska samt monologiska bloggar. Dialogiska bloggar inbjuder till samtal med 
läsaren och skapar en relation medan de monologiska bloggarna snarare har arten av 
artiklar i syfte att förse läsaren med information. De monologiska bloggarna har därför 
inte samma dialogsyfte och därmed är inte du-principen gällande i lika hög grad för 
dessa. 
 

3. Vi är centralt 
Vidare skriver Herbert och Englund Hjalmarsson (2012, 37) om vikten av att tala om 
sig själv som organisation som jag eller vi för att skapa en personlig relation med 
övriga deltagare i den sociala konversationen. Att nämna sin organisation vid namn 
ger ett överdrivet formellt intryck, vilket går stick i stäv med den sociala 
medielogiken. 
 

4. Undvik långa abstrakta prepositioner 
Ord som gällande, beträffande och angående bör i allra görligaste mån undvikas i 
sociala medier. De passar inte in i det lediga och informella tilltal som är rådande i 
sociala medier och ett byte till mer informella ord resulterar dessutom ofta i att antalet 
tecken hålls nere. 63 

 
Åsikterna kring användning av smileys går isär och beror till stor del på hur organisationen 
vill uppfattas. Fördelen är att de kan förmedla känslor och uttryck på ett annat sätt än skrivna 
ord. Nackdelen är att de kan uppfattas som oseriösa och tramsiga. Att förmedla känslor och en 
viss sinnesstämning går dock att göra utan smileys, menar Herbert och Englund Hjalmarsson 
(2012, 40), även om det kan kräva lite mer finess och språkkänsla.64  
 
En annan språklig aspekt som författarna tar upp är det faktum att ”pratiga texter” har 
talspråkliga drag och därför kan uppfattas som ostrukturerade. För att komma runt detta kan 
det vara en fördel att först definiera huvudbudskapet i så få ord som möjligt för att sedan 
utöka meddelandet med artighetsmarkörer och relationsstärkande tillägg.65 
 
  

                                                
63 Herbert och Englund Hjalmarsson, Språket i sociala medier, 32-38. 
64 Ibid, 40. 
65 Ibid, 43. 
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3.2.3 Sociala medier i hotell- och turismbranschen 
 
Enligt en undersökning gjord av marknadsundersökningsföretaget Text100, som har intervjuat 
4 600 resenärer från olika länder, bör fokus för hotell- och turismbranschen inom sociala 
medier ligga på konsumenternas konsumtionsmönster och motivationer.66 Resenärerna postar 
mer sannolikt kommentarer om sina positiva upplevelser,67 varför det finns mycket för hotell- 
och turismorganisationer att vinna på att erbjuda den tekniska infrastruktur som möjliggör för 
dem att skapa, dela och ta emot information om varandras upplevelser.68 Detta växande 
sociala kapital kan enligt undersökningen på detta sätt tas tillvara av organisationer i 
branschen för att vinna mark i den ökande konkurrensen.69 
 
Det som främst ger konsumenterna inspiration gällande deras semestermål är 
rekommendationer från familj och vänner (63 %). Inte långt efter kommer sökning på internet 
(55 %).70 44 % anser starkt att information från resebloggare hjälper dem att få inspiration till 
vart de ska resa, för reseforum är siffran 37 % och för Facebook är den 27 %.71 Över hälften 
av de tillfrågade respondenterna världen över har använt Facebook, Twitter eller andra sociala 
medier för att få semesterinspiration.72 Den slutsats undersökningen drar av dessa siffror är att 
branschen bör arbeta integrerat mellan olika sociala medieplattformar samt den traditionella 
webben för att nå de grupper som i sin tur bäst kan påverka målgruppernas val, nämligen 
deras familj och vänner. Selgs (2010, 44) teori om att vänner på Facebook upplevs som 
närmare än de som inte är aktiva där73 understryker ytterligare vikten av att organisationer 
inom hotell- och turismbranschen utnyttjar dessa kanaler väl för att nå sina målgrupper via 
deras vänner och bekanta. Dessa trender sprider också sig i takt med att yngre generationer 
med större vana inom sociala medier blir äldre.74 Rent demografiskt får drygt 60 % av 
människorna i åldersgruppen 18-34 år inspiration från sociala medier. För åldersgruppen 35-
54 är siffran över 40 % och för de över 55 år ligger siffran på drygt 15 %.75 
 
Utvecklingen av olika appar är även utbredd och över hälften av alla resenärer laddar ner 
relevanta appar såsom kartor, Tripadvisor, restaurangsökappar och appar för kollektivtrafik 
innan de åker iväg. Sociala medieappar används i stor utsträckning under resor främst för att 
hålla kontakten med vänner och familj på hemmaplan under tiden.76 
 
Drygt hälften av de tillfrågade respondenterna uppger att de skulle engagera sig mer i sociala 
medier om det fanns tillgång till gratis WiFi.77 
 

                                                
66 Text100, Digital Index: Travel & Tourism Study 2012, 3.  
67 Ibid, 25. 
68 Ibid, 29. 
69 Ibid. 
70 Ibid, 9. 
71 Ibid, 11. 
72 Ibid, 14. 
73 Selg, …ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade” - Om professionell användning av sociala medier 
och andra digitala kanaler, 44. 
74 Text100, Digital Index: Travel & Tourism Study 2012, 13. 
75 Ibid, 17. 
76 Ibid, 22. 
77 Ibid, 24. 
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3.2.4 Sociala mediers förhållande gentemot traditionell 
marknadskommunikation 
 
I kölvattnet av sociala mediers framfart har det blivit enklare för såväl journalister som 
enskilda medborgare att själva söka information, eftersom det har blivit enklare och vanligare 
för företag att själva kommunicera direkt med sina målgrupper.78 Konsekvensen av detta är att 
nyhetsmedier inte längre är den självklara kanalen för kommunikation mellan företag och 
allmänhet. 
 
En annan aspekt som tillkommer är att dagens ungdomar i mindre utsträckning än tidigare 
generationer tar till sig massmarknadsföring. Istället söker de själva upp den information de 
vill ha vid en tidpunkt de själva väljer. Massmarknadsföringen, som lutat sig mot den tidigare 
vägledande filosofin om marknadsföringens 4 P:n, där mycket handlade om att placera rätt 
produkt, på rätt plats vid rätt tidpunkt, till rätt pris med rätt påverkan, är därmed inte längre 
lika tongivande som förut.79 Kritik som framförts mot dessa 4 P:n redan innan sociala medier 
etablerades pekar på att de representerar säljarens syn på marknaden utan att ta hänsyn till 
köparen. Kotler (1999, 123-124) menar att fyra saker som skulle vara värdefulla att titta på för 
att synliggöra kundens behov i denna relation är produkt – värde för kunden, pris – kostnad 
för kunden, plats – tillgänglighet samt påverkan – kommunikation.80 Den informella karaktär 
som präglar sociala medier har dock lett till en mer dialogbaserad kommunikation, varför det 
är svårt att dela upp intressenterna i säljare och köpare eller avsändare och mottagare. Snarare 
är alla deltagare i en konversation. 81  Sammantaget menar Carlsson (2010, 32) att 
massmarknadsföringens minskade lönsamhet innebär att företag och organisationer bör finna 
nya vägar att nå ut till sina målgrupper, vilket dagens teknik, såsom sociala medier, 
presenterar goda möjligheter till.82 
 
  

                                                
78 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 29. 
79 Ibid, 32. 
80 Kotler, Kotlers marknadsföring – Att skapa, vinna och dominera marknader, 123-124. 
81 Herbert och Englund Hjalmarsson, Språket i sociala medier, 30. 
82 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 32. 
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4. Metod och genomförande 
4.1 Metodval 
 
Efter klarläggande av syftet med studien, som är att utreda hur organisationer inom hotell- 
och turismbranschen kan anpassa sig till sociala mediers logik för att förbättra sina 
kundrelationer, har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Historiskt sett har det 
förekommit två olika grundläggande metoder att närma sig ett forskningsproblem. Den 
kvantitativa samt den kvalitativa. Den kvantitativa metoden fokuserar på hårda värden såsom 
siffror och anses generellt vara lämplig för studier av ting. En kvalitativ metod å sin sida 
utvecklades som en reaktion på den kvantitativa metoden eftersom humanvetenskaper ansågs 
vara för komplexa för att rymmas inom ramen för en mekanisk världsbild samt att dess 
undersökningsobjekt var medvetna, intelligenta och kännande varelser; människor helt 
enkelt.83 Eftersom sociala medier samt marknadsföring i grunden handlar om människor som 
kommunicerar med varandra anser jag att denna metod lämpar sig klart bäst för den studie jag 
ämnar genomföra.  
 

4.2 Urval av respondenter 
 
För att få en bredd på mina respondenter valde jag att studera olika organisationer och med 
utgångspunkt i deras storlek, samt min uppfattning av kvaliteten och inriktningen på deras 
kommunikation i sociala medier, göra ett urval. Att det var just dessa kriterier jag använde 
mig av beror på att jag ville ha med såväl någon större organisation med ständigt pågående 
kommunikation, samt någon mindre organisation med mindre frekvent kommunikation men 
ändå viss närvaro i sociala medier. I slutändan hade jag fem organisationer att arbeta med; 
Bröchner Hotels Copenhagen, Ving, STAY Copenhagen, Hilton Stockholm Slussen samt 
Marriott Copenhagen. 
 
Bröchner Hotels Copenhagen är en hotellkedja som består av Hotel Fox, Hotel Danmark, 
Hotel Kong Arthur och Ibsens Hotel. Det är fyra stycken mindre så kallade Boutique Hotels 
som alla är belägna i hjärtat av Köpenhamn och deras kommunikation föreföll mig vid första 
anblicken vara lättsam och inbjudande. 
 
Ving är en av Sveriges största researrangörer och har en livlig och ständigt pågående dialog 
med kunder och intressenter på såväl Facebook som Twitter. Vid en första anblick framstår 
deras kommunikation i sociala medier som medveten och fokuserad på dialog.  
 
STAY Copenhagen är ett designhotell som erbjuder lägenheter i Köpenhamn. Deras 
kommunikation i sociala medier framstår som mindre utbredd och något mer återhållsam.  
 
Hilton Stockholm Slussen förefaller ha en inbjudande och medveten inställning till 
kommunikation i sociala medier. Organisationen ställde sig positiv till att medverka men 
inkom inte med svar i tid.  
 
Marriott Copenhagens kommunikation i sociala medier framstår även den som relativt öppen 
och inkluderande. Tyvärr inkom svaren inte i tid för att kunna vara en del av analysen, trots 
att de gick med på att medverka. 

                                                
83 Starrin och Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 12. 
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Då de olika organisationerna visade på en bredd i såväl storlek som nivå på engagemang i 
sociala medier ansåg jag att det vore intressant att analysera deras kommunikation närmare 
och jämföra dem med varandra med bakgrund i den teoretiska referensram jag tidigare ställt 
upp. 
 

4.3 Metod för insamling av data 
 
Den kvalitativa metoden fokuserar på studier av tidigare forskning och teorier samt insamling 
av data från ovan strategiskt utvalda organisationer som arbetar inom fältet genom intervjuer 
och studier av redan genomförd kommunikation. Syftet med denna metod är att skapa ökad 
förståelse och ge fördjupad insikt i problemområdet.84 
 
Inledningsvis har jag studerat litteratur samt tidigare forskning inom områdena sociala medier 
samt traditionell marknadsföring.  
 
Parallellt med denna process har jag studerat de utvalda organisationernas kommunikation i 
sociala medier och samlat in data rörande denna. Dokumentstudien har pågått mellan den 1 
december 2012 och den 12 januari 2013 och omfattade 13 inlägg av olika längd och karaktär. 
Syftet med att just de valda inläggen analyserades var att de visade hur organisationen 
kommunicerade med sina målgrupper och hur andra sociala medieanvändare kan involveras i 
dialogen.  
 
Vidare har jag genomfört intervjuer med ansvariga för sociala medier i de olika 
organisationerna. Frågorna jag ställt syftar inledningsvis till att klargöra omfattningen av och 
syftet med organisationernas engagemang i sociala medier. Vidare utreder jag hur 
organisationerna arbetar med traditionell marknadsföring och hur kopplingen till deras arbete 
med sociala medier ser ut, om det ens finns någon sådan. Intervjufrågorna har formulerats 
efter att huvuddelen av det teoretiska ramverket slutförts, för att koppla samman teorin med 
hur organisationerna i fråga arbetar i praktiken. Kontakt togs i ett första skede med 
marknadsansvarig inom organisationerna som i sin tur hänvisade mig till rätt person att svara 
på frågorna. Uppmaning gavs att svara snarast möjligt, vilket tre av organisationerna 
hörsammade. Två av organisationerna svarade inte alls, trots att de inledningsvis varit positiva 
till att delta. För att väcka intresse hos organisationerna att delta hörde jag av mig till dem via 
e-post och förklarade vem jag är, vad jag studerar och vad syftet med min uppsats är; att 
utreda hur organisationer i hotell- och turismbranschen använder sig av sociala medier samt 
hur detta förhåller sig till traditionell marknadsföring. Sammantaget syftar intervjuerna till att 
utreda hur medvetet organisationerna arbetar med sin närvaro i sociala medier på ett teoretiskt 
och praktiskt plan. Intervjuerna genomfördes via e-post, för att underlätta dels för 
respondenterna som skulle kunna svara när det passade dem och dels för mig själv för att jag 
skulle slippa resa till Köpenhamn och Stockholm för att genomföra dem. 
  
Ett urval av den kommunikation organisationerna för i sociala medier presenteras och 
analyseras sedan i relation till litteratur och tidigare forskning kring sociala mediers logik och 
traditionell marknadsföring samt organisationernas egen uppfattning av hur deras 
kommunikation förs.  
 

                                                
84 Lindblad, Uppsatsarbete – En kreativ process, 25. 
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För att skydda enskilda individers integritet har jag valt att anonymisera alla inlägg som jag 
har med i analysen som gjorts av privatpersoner, eftersom dessa inte tillfrågats om 
deltagande. Organisationerna för sin kommunikation i dessa kanaler på ett öppet sätt, fritt för 
alla att delta i och de har dessutom valt att ställa upp på att intervjuas kring sitt arbetssätt. 
Därmed anser jag det vara etiskt försvarbart att organisationerna nämns vid namn. 
 

4.4 Metodkritik 
 
Endast tre av organisationerna inkom med sina svar i tid, varpå frågan väcktes om urvalet var 
tillräckligt stort. I detta läge fick jag på nytt ta ställning till huruvida bredden på 
respondenterna var tillräcklig. Med tanke på deras intervjusvar och min egen inledande 
uppfattning av deras kommunikation ansåg jag att det var tillräckligt för att kunna göra en 
relevant analys. Karaktären på de två uteblivna respondenterna var så pass snarlik de 
deltagande tre att resultatet inte hade blivit nämnvärt annorlunda. 
 
En sak som hade kunnat göras är att ha en annan sorts bredd på respondenterna genom att ha 
med fler organisationer av olika storlek, med olika primära målgrupper samt olika geografiska 
förutsättningar. Resultatet hade då kunnat sägas vara än mer tillförlitligt. Inom ramen för en 
magisteruppsats är detta dock inte möjligt. 
 
Problemet med den kvalitativa metoden är att den till sin art är något subjektiv, vilket gör att 
beroende på valda respondenter och vid tillfället för undersökningen rådande trender inom 
marknadsföring kan resultatet bli annorlunda.85 Likväl är det den bästa metoden att använda 
eftersom det i slutändan är människor och deras upplevelser samt sätt att kommunicera som 
studeras, vilka i sig påverkas av trender och det samhälle vi för närvarande lever i. Därför kan 
slutsatserna med tiden förändras, vilket inte är märkligt i sig utan snarare ett faktum att 
förhålla sig till. 
 
Det faktum att intervjuerna genomfördes via e-post kan tänkas ha påverkat de svar som gavs. 
När analys ska dras av svaren och de finns ordagrant svart på vitt finns generellt sett risken att 
partiska formuleringar följer med in i analysen utan att kritiseras närmare. Detta är viktigt att 
vara medveten om när analysen ska genomföras. En nackdel med e-postintervju är även att 
det inte blir ett levande samtal där naturliga följdfrågor kan ges större plats. Jag valde dock 
ändå att genomföra intervjuerna via e-post eftersom det underlättade för organisationerna att 
svara när det passade dem, då de hade mycket att göra under julen, samt att svaren som ges 
kunde vara mer genomtänkta och välformulerade. Vidare så är det en fördel att alla 
organisationer svarar på exakt samma frågor inom samma ram och inte vidareutvecklar olika 
följdfrågor beroende på vilken vändning varje enskild intervju tar. Det hade kunnat ge en 
annan bild av deras arbete, däremot hade det försvårat jämförelsen organisationerna emellan. 
 
 

                                                
85 Starrin och Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 19. 
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5. Analys och diskussion av organisationernas 
kommunikation i sociala mediekanaler 
5.1 Ving 
 
Syftet med Vings närvaro på sociala medier är enligt de själva att de ska vara där deras 
kunder är. Det motto de arbetar efter är ”we go further to make dreams come true”, vilket de 
menar lyser igenom i deras kommunikation i sociala medier genom att de ständigt funderar 
över hur de bäst löser kundernas problem. 86  Detta är tydligt vid ett besök på deras 
facebooksida, där många inlägg kommer från kunder som söker svar på ett brett spektrum av 
frågor rörande resor. Svar ges skyndsamt och professionellt men samtidigt med en personlig 
ton, vilket är helt i linje med de teorier som presenterats rörande sociala mediers logik. De 
lyckas även föra en dialog med kunderna som själva taggar sina vänner i inlägg för att 
involvera även dessa i diskussionen kring företagets produkter och tjänster. På så vis sprids 
dialogen ännu mer.  
 
”Åsa ******** posted to Vingresor - Ving Sverige AB 
Tuesday via Mobile 
Kollar resa till Gran Canaria då vi har funderingar på att fira julen i värmen. Tänkte åka 
runt lucia och två veckor framåt :-) Men vilket hotell väljer jag? Har tittat på Sunwing 
Arguineguin, Mirador del Atlantico och Puerto Azul. Vi är 3-4 vuxna och 2 barn (som 
kommer vara 6,5 år och 4 år) som åker. Vad rekommenderar Ni, Ving? Önskar även tips från 
andra som bott på dessa hotell? Sabina *******, vad gör Puerto Azul så bra? Vet ju att Ni 
åker dit för andra gången snart ;-) 
 
Vingresor - Ving Sverige AB Hej Åsa, jag har själv firat denna julen i värmen och det var 
alldeles underbart! Min favorit av de hotell du nämner är utan tvekan Sunwing Arguineguín, 
hotellet har allt man kan önska sig för en härlig semester. Läget är fantastiskt, riktigt god mat 
och man bor i fina lägenheter, gärna med havsutsikt. Här finns aktiviter för alla, trevlig 
underhållning och goda träningsmöjligheter. Önskar man inte så aktiv semester kan med 
fördel koppla av och njuta på hotellets lyxiga spaavdelning. Jag hoppas det kommer tips och 
synpunkter även från andra personer. Önskar dig ett Gott 2013! Hälsningar Catarina, Ving 
Tuesday at 12:42 · Like 
 
Åsa ******** Tack Catarina! Ja, Sunwing är ju alltid bra. Har tidigare bott på Sunwing på 
Kreta, Rhodos och Cala Bona (2 ggr), Så man vet ju vad man får  Vad finns det runt omkring 
Sunwing Arguineguin? Är det promenadavstånd till shopping osv... 
Tuesday at 13:17 via mobile · Like 
 
Sabina ******* eftersom dina barn är äldre än mina Åsa så skulle jag nog rekomendera 
sunwing, har inte bott där själv men vet flera som gjort det & är jätte nöjda. Där finns ju 
massor att göra för barnen men även för vuxna. Jag gillar ju puerto azul ,men som sagt så är 
det ju inte lika mycket för barn där...mina roar sig mycket själv så det funkar.”87 
 

                                                
86 Gunnarsson, intervju 2012-12-20. 
87 Facebook, Vingresor – Ving Sverige AB. 
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Att föra dialog med gräsrotsrörelsen och dessutom involvera fler människor i diskussionerna 
på detta sätt är i linje med Bernoff och Lis (2011, xii) teorier som gör gällande att kunder idag 
får information från varandra snarare än direkt från företag i större utsträckning än tidigare.88 
 
De engagerar sina kunder genom att dessa får bidra med material som Ving själva väljer att 
publicera, likt en bild på en flicka i en Ving-tröja från 1987.89  
 
”Vingresor - Ving Sverige AB 
29 December 2012 
Den här bilden fick vi från Anna som var med i miniklubben på 
Mallorca 1987. Ser ni några skillnader från idag? 
291 people like this. 
 
Olle ******* Skillnaden är väl att hon förhoppningsvis idag är 
25 år äldre-:) 
29 December 2012 at 13:02 via mobile · Like · 6 
 
Hanna ****** Å jag minns när jag fick vara med i miniklubben 
86 på cran canaria:) just den orangefärgade tröjan och samma solhatt:)) 
29 December 2012 at 13:06 via mobile · Like · 2 
 
Ia ******* ********* Färgen på tröjan som nu mera är vit & att bernie tillkommit. 
29 December 2012 at 13:06 · Like · 2”90 
 
Inlägget genererar många positiva kommentarer, folk minns hur de själva hade samma tröja 
när de var på semester som barn och Ving lyckas väcka en nostalgikänsla kring sig själva. 
Just denna form av kommunikation kan relateras till Carlssons (2010, 35) teori om sociala 
mediers informella karaktär och målsättning att bygga relationer och skapa förtroende för en 
organisation snarare än att direkt sälja produkter.91 Likaså stämmer kommunikationen väl 
överens med den slutsats som dras i Text100:s undersökning, att kunder inom hotell- och 
turismbranschen använder sig av en så stor mängd olika källor för att besluta sig för att köpa 
något att företagen vinner mest på att bygga relationer baserat på analys av bland annat 
motivationer.92 En sådan motivation kan vara att konsumenterna känner en känslomässig 
närhet till ett visst företag framför andra, vilket Ving spelar på med detta inlägg. En annan sak 
som undersökningen klargör är den konkurrensvinst hotell- och turismorganisationer kan göra 
genom att erbjuda en teknisk infrastruktur som möjliggör för konsumenterna att dela med sig 
av sina positiva upplevelser, då det finns en efterfrågan från konsumenternas sida att kunna 
göra detta.93 
 
Vad gäller negativ kritik är det en kvinna som är irriterad över att hon själv fått torka upp sin 
sons spya på en flygresa.94  
 
 
                                                
88 Bernoff och Li, Groundswell – winning in a world transformed by social technologies, xii. 
89 Facebook, Vingresor – Ving Sverige AB. 
90 Ibid. 
91 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 35. 
92 Text100, Digital Index: Travel & Tourism Study 2012, 3. 
93 Ibid, 29. 
94 Facebook, Vingresor – Ving Sverige AB. 
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”S*** L****posted to Vingresor - Ving Sverige AB 
27 December 2012 near Råsunda, Stockholms Län 
Hej Ving, blev rätt förvånad när jag på flyget ner till Teneriffa förra veckan fick order av 
flygvärdinnan att jag måste täda upp min sons spya... "din son har spytt så du får städa upp" 
hörde jag som "order"... och där satt jag på golvet och städade upp det och var tvungen att be 
om ett par gummihandskar... Jag har varit med om resor där vuxna har spytt pga mycket 
alkohol och då har de inte behövt och göra ett smack!!! 
4 people like this. 
 
Vingresor - Ving Sverige AB Hej S***! Tråkigt att höra att din son inte mådde bra på 
flygningen och att du dessutom kände dig illa bemött. Kan man så tar man självklart hand om 
till exempel spyor på egen hand men jag har alltid erfarit att alla hjälps åt både familjen, 
stolsgrannar och kabinpersonal. Vi tar gärna emot lite mer uppgifter om din resa och hur du 
upplevde den så mejla bokningsnummer och detaljer till oss här i privata meddelanden. 
Hoppas ni ändå haft en fin semester på Teneriffa och ha en fortsatt fin kväll! Hälsningar 
Marie, Ving 
27 December 2012 at 21:06 
 
S*** N****** Hade min son spytt så skulle det kännas bättre för mig om jag torkade upp det 
själv. Pinsamt att be kabinpersonalen att torka upp. Det e ju ditt barn inte flyg väninnorna. 
Dom har det väl stressigt nog 
28 December 2012 at 08:50 
 
K******* I******** Det är nyanserna som färgar situationen - att höra det är din son så du 
får städa upp dödar situationen från start. klart att man som mamma vill göra det bästa av 
situationen på alla sätt men man förväntar sig hjälp i ett utsatt läge!”95 
 
Inlägget har genererat ganska många kommentarer från andra kunder, varav en del håller med 
om kritiken och andra inte. Ving själva är dock de första som kommenterar inlägget där de 
beklagar att hon känt sig felaktigt behandlad och ber henne höra av sig till dem direkt med lite 
mer uppgifter om sin resa och hur hon upplevde den. De avslutar senare med att önska henne 
en fin kväll. Detta agerande är i linje med vad Ving själva säger sig sträva efter, att besvara 
negativ kritik sakligt och försöka lösa situationen. Så länge kritiken inte strider mot deras 
regler och innehåller hets, kränkningar eller personangrepp låter de den stå kvar, varpå den 
kan fortsätta vara ett ämne för debatt om kunderna så önskar.96 Dessutom är det i linje med en 
av de framgångsfaktorer som Carlsson (2010, 97) nämner som är snabb reaktionsförmåga.97 
 
Företagets twitterkonto administreras av 20 olika individer, vilka alla presenteras med bild 
och namn samt initialer på förstasidan. Varje inlägg som skrivs signeras sedan med respektive 
persons initialer, vilket ger ett ansikte på kommunikationen.98 Den sortens kommunikation 
Ving för på Twitter är bl.a. ingångar till andra portaler, likt en länk till musiken i deras 
reklamfilm.  
 
 
 

                                                
95 Facebook, Vingresor – Ving Sverige AB. 
96 Gunnarsson, intervju 2012-12-20. 
97 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning, 97. 
98 Twitter, Vingresor. 
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” Ving Sverige AB  @Vingresor 
Gillar du låten i vår nya reklamfilm kan du lyssna på den här: 
http://www.ving.se/nyheter/ringsignal …”99 
 
Sedan brukar de även retweeta andra människor som nämner Ving.  
 
“I*****  @I****** 
Surprised and delighted by the Ving travels commercial where the parents are happy seeing 
their little boy be Snow-white in the kids' play. 
 Retweeted by Ving Sverige AB”100 
 
När folk ställer frågor i stil med var de fått idén till sin nya logga ifrån är de snabba med att 
svara.101 
 
” Fredrik H******  @W********** 
På tal om resebyråer, undrar vart Ving har fått idén till sin nya 
logga? pic.twitter.com/8WFYXRRe 
 
Ving Sverige AB @Vingresor 
@W********** Hej, här kan du läsa mer om vår nya varumärkessatsning, 
http://bit.ly/U8fZfz  ^MJ”102 
 
De använder således Twitter till att såväl initiera samtal, svara på frågor samt föra vidare 
samtal som förs om Ving. Begränsningen på 140 tecken som Twitter erbjuder i kombination 
med de sociala mediernas fokus på samtal gör att längre djupgående diskussioner på Twitter 
blir problematiska och därför tjänar denna kanal väl som en slags anslagstavla som 
kompletterar andra sociala mediekanaler såsom Facebook och en företagsblogg. En sak som 
denna typ av kommunikation på såväl Twitter som Facebook visar är att Ving förstår vikten 
av det som Carlsson (2010, 97) pekar ut som en av de avgörande framgångsfaktorerna inom 
sociala medier; engagemang och snabbhet.103 
 
Ving har en nedskriven policy för hur de ska arbeta med sociala medier och denna innehåller 
även riktlinjer för användande av språk och bilder.104 Detta nämns som en framgångsfaktor av 
Carlsson (2010, 97).105 Den som ansvarar för sociala medier är Robert Gunnarsson, som är 
utbildad inom medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk kommunikation och 
copywriting. Inom de nordiska länderna har Ving ett nära internt samarbete för att säkerställa 
att kommunikationen via sociala medier håller hög kvalitet. Detta säkerställs genom 
månatliga möten där de diskuterar hur de kan bli bättre. RoI:n mäts genom att trafiken på de 
digitala kanalerna mäts och stäms av mot uppsatta mål samt genom enkäter och mystery 
shopping.106 Tilltalstonen i kommunikationen är halvt informell samtidigt som den är korrekt 
och saklig. Ving ger således ett professionellt intryck, vilket kan ses som en konsekvens av att 
                                                
99 Twitter, Vingresor. 
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101 Ibid. 
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103 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, 
ökad försäljning, 97. 
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105 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, 
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de har språkliga riktlinjer för sin kommunikation. Att ha ett medvetet språk i sin 
kommunikation i sociala medier är något som Herbert och Englund Hjalmarsson (2012, 27) 
menar är centralt för att organisationen ska hitta rätt tonfall för att passa den image företaget 
vill ha som även passar in i de sociala sammanhang de ämnar röra sig i.107 Detta är Ving 
uppenbarligen medvetna om då de har valt att ha riktlinjer för vilken sorts språk de ska 
använda sig av i sociala medier. 
 
Skillnaden mot traditionell marknadskommunikation menar Ving är att kommunikationen i 
sociala medier ger organisationen en personlighet.108 Detta kan ses som en logisk följd av den 
informella karaktär som präglar sociala medier och den ökning av individuell kommunikation 
som sociala medier möjliggjort på bekostnad av den tidigare masskommunikationen som till 
stor del förlitade sig på marknadsföringens 4 P:n produkt, pris, plats och påverkan.  
 
Sammanfattningsvis syftar Vings kommunikation i sociala medier enligt de själva till att 
bygga en bra relation med kunderna och att vara tillgängliga där de är, på deras villkor.109 
Detta är i linje med filosofin kring pullmarknadsföring som hävdar att det är konsumenten 
som sätter reglerna och att företagen måste anpassa sig efter detta och försöka locka 
konsumenten att frivilligt ta del av företagens budskap.110 Ving arbetar aktivt med att 
uppmuntra kundernas engagemang på såväl Facebook som Twitter, vilket Text100:s 
undersökning om sociala medier i hotell- och turismbranschen också pekar ut som en 
nyckelfaktor i form av att denna typ av organisationer har mycket att vinna på att erbjuda en 
teknisk infrastruktur som underlättar för resenärer att skapa, dela och ta emot information om 
varandras upplevelser.111 De av Carlsson (2010, 22) definierade kreatörerna samt kritikerna 
engageras här. Deltagarna samt åskådarna112 får även de ta del av den diskussion som förs 
och påverkas givetvis av denna även om de inte aktivt deltar. 
 

5.2 Bröchner Hotels 
 
Det som Bröchner Hotels själva menar är vägledande för deras närvaro på Facebook och 
hotel-bloggen.dk är möjligheten att hålla kontakten med gästerna och ge dem en rättvis bild 
av hur de är som organisation. De vill skapa en hemkänsla och det menar de även ska lysa 
igenom i deras kommunikation via sociala medier.113 Eftersom sociala medier genomsyras av 
en lite mer personlig och informell samtalston samt relationsskapande snarare än direkt 
produkt- och tjänsteförsäljning 114  arbetar Bröchner Hotels mycket med att lyfta sina 
kärnvärden; ansvar, passion och omsorg. Dessa kärnvärden lyckas de kommunicera ut bl.a. 
genom en tävling på Facebook där frågan är vilka tre bokstäver som summerar dessa 
kärnvärden.  
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”4 dec: ” Julekalenderdag nummer 4! Vi, hos Brøchner Hotels, arbejder efter 3 hovedværdier. 
Disse forkortes med 3 bogstaver. Er det WOW, LOL, DSB, SAS, HOP, APO, ZAP, GUF, 
RUN eller HTC? Ha' en dejlig dag. Hilsen Michael 
 
Hold da op hvor er I seje! Enten er I for skrappe eller så var 
spørgsmålet for let. :)  Vi kan godt lide at have hjertet med i alt vi 
gør, derfor er svaret som I alle har gættet rigtigt: APO, som står for 
Ansvar, Passion og Omsorg.  Godt gået alle! Vores 
nummermaskine har trukket Lene D***** J**** som vinder af 
dagens præmie, som er 1 overnatning for 2 personer inkl. morgenmad på vores dejlige Hotel 
Danmark - Stort tillykke til dig Lene!  
 
Er du sød at sende dine oplysninger til ***@brochner-hotels.dk, så sender vi gavekortet til 
dig. 
 
Gæt med igen imorgen, hvor vi nok bliver nød til at øge sværhedsgraden en smule. Rigtig god 
aften til alle! Mange hilsner Michael”115 
 
På detta sätt lyckas organisationen, genom att i linje med Text100:s slutsats rörande 
konsumenter inom hotell- och turismbranschen erbjuda teknisk infrastruktur som möjliggör 
engagemang från konsumenternas sida,116 bjuda in konsumenterna till aktiv handling utan att 
direkt försöka sälja produkter till dem. 
 
För att visa hur engagerade de är inom CSR, Corporate Social Responsibility, samt lyfta sin 
roll som världens första koldioxidneutrala hotell, publicerar de nyheter kring hur de arbetar 
inom dessa områden.117  
 
“Welcome to Brøchner Hotels’ blog – also known as “Hotelbloggen” 
On this site you can keep up with events, ask questions about our hotels – Hotel Kong Arthur, 
Ibsens Hotel, Hotel Danmark and Hotel Fox – learn more about our profile as the world’s 
first CO2-neutral hotel chain, and get a peak behind the scene. Should you have comments or 
requests in regards to the content, please let us know. We are here for you!”118 
 
De kopplar även samman detta med tävlingar på sin facebooksida där fansen bl.a. får gissa 
hur många anställda som får plats i en av deras miljöbilar. Svaret ges senare tillsammans med 
en bild på några av medarbetarna som har pressat in sig 
i en av dessa bilar.  
 
“3 dec: Så er det julekalenderdag nummer 3! Vi har 
som bekendt to elbiler i Brøchner Hotels. Ved et 
arrangement i november testede vi, hvor mange 
mennesker, der kan være i en elbil. Hvor mange tror 
du? Hilsen Stine 
 
Så blev klokken sådan ca. 20, og I er 20, der har gættet 

                                                
115 Facebook, Bröchner Hotels. 
116 Text100, Digital Index: Travel & Tourism Study 2012, 29. 
117 Jörgensen, intervju 2012-12-21. 
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rigtigt :-) Vores salgsafdeling fik mast 6 mennesker ind i den lille elbil, der eller kun har 
plads til 2-3 personer. Her er et af billederne fra den sjove aften, hvor løjerne udspill 
ede sig :-) 
 
OG VINDEREN ER: (trommehvirvel.........) Ulrika M********! Og du 
har vundet et gavekort til en tre-retters menu for 2 personer på La Rocca. 
Stort tillykke :-) Send din adresse til mig på stj@brochner-hotels.dk, og 
så sender jeg dig gavekortet :-)”119 
 
Bröchner Hotels lyckas då i ett inlägg engagera sina målgrupper genom 
att bjuda in till aktivitet genom visst mått av humor och får samtidigt visa 
att de använder miljöbilar och är ett företag som bryr sig om miljön. 
Vinsten är en trerättersmeny för två i en av deras restauranger, varpå de dessutom lyckas 
marknadsföra sina produkter på köpet. Detta är ett gott exempel på viral marknadsföring,120 
då de väver samman sin transparens med sitt engagemang för miljön för att i slutändan sälja 
mer i restaurangen då vinnarna av trerättersmenyn förhoppningsvis blir goda ambassadörer 
för varumärket som bidrar till högre intäkter. 
 
Att de arbetar efter att vara lättsamma och smått humoristiska, i linje med sociala mediers 
informella karaktär,121 visar sig även i ett inlägg där de har en bild på tre anställda från 
säljavdelningen bakifrån varpå de låter facebookfansen gissa vilka det är. Vinsten är en 
massage i ett av deras span för 2 personer.  
 

”1 dec: Juhuu. 1. december. Så skal vi åbne julekalenderen ... 
og den første sne er netop faldet, julemåneden er skudt i gang. 
Vi har skønne præmier hver dag til d. 21 dec. Vi lægger hårdt 
ud med første udfordring: 1. DEC. Spørgsmålet handler om 
Brøchner Hotels. Gæt hvilken afdeling, du ser på billedet?... 
Det rigtige svar får I kl. ca 20. 
 
Ja, rigtigt. Fotoet viser vores søde 

salgsafdeling, her er de forfra. Vinderen er Anette S**** A******, 
der har vundet en massage i Nimat Spa for 2 personer. Send en email 
til ***@brochner-hotels.dk, så sender vi straks et gavekort. Husk, i 
morgen er der en ny udfordring …”122 
 
Denna sorts kommunikation med gästerna tog sig uttryck i form av en 
slags julkalender under december månad 2012, där liknande tävlingar med tillhörande bilder 
lades upp varje dag för att engagera gästerna.123 
 
Språket de använder sig av är relativt informellt och följer en slags samtalston. Detta kan ses 
som logiskt med bakgrund i Selgs (2010, 7-8) analys av sociala medier som informella 
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kanaler.124 En risk med detta är att kommunikationen uppfattas som för ”pratig”, till följd av 
texternas talspråkliga drag, vilket kan få dem att ses som ostrukturerade, enligt Herbert och 
Englund Hjalmarssons (2012, 43) teori om språk i sociala medier.125 Bröchner Hotels har inga 
nedskrivna regler för hur de ska uttrycka sig i sociala medier, däremot är de noga med att det 
som kommuniceras ligger i linje med organisationens värderingar.126 
 
Hotel-bloggen.dk är ett lite mer djuplodande forum för hotellen där de dels marknadsför sina 
produkter, men även för fram frågor som är viktiga för dem såsom miljö, fattigdom och 
integration. De debatterar även branschspecifika frågor såsom varför turister kommer till 
Köpenhamn.127 De hoppas på detta sätt kunna bidra till en bättre värld. Detta ligger i linje 
med Carlssons (2010, 45) mening om sociala medier som ett verktyg för långsiktigt 
relationsskapande och varumärkesbyggande snarare än enbart direkt produktförsäljning.128 
 
De av Carlsson (2010, 22) definierade sociala medieanvändare129 som engageras genom 
Bröchner Hotels aktiviteter på sociala medier är dels kreatörer som kan delta i den diskussion 
som organisationen för, genom att spinna vidare på frågorna, men även kritiker som 
recenserar produkter och tjänster och kommenterar på bloggar. De som enbart är deltagare 
eller åskådare kan också lockas att bli mer engagerade om innehållet i kommunikationen är 
tillräckligt intressant och inbjudande till aktivitet från organisationens sida. Ökad 
aktivitetsgrad från dessa två grupper leder till ökad RoE och kan i slutändan även leda till 
ökade intäkter till följd av att kunskapen om vad organisationen står för samt erbjuder sprids. 
 
Det finns inga direkta metoder för att mäta RoI på de sociala medieaktiviteterna,130 vilket 
skulle kunna grunda sig i att det inte är så enkelt att mäta, då det är så många fler faktorer än 
ren produktförsäljning som måste vägas in. 131  Inte heller finns det i dagsläget någon 
nedskriven plan för hur Bröchner Hotels ska arbeta med och uttrycka sig i sociala medier. Det 
är dock något som kan komma på fråga i framtiden om fler medarbetare involveras i 
kommunikationsarbetet. Den person som i dagsläget är ansvarig är Stine Jörgensen, som har 
en Master i International Business Communication.132 Även om de har en ansvarig som är 
utbildad inom kommunikation på hög nivå går det faktum att de inte har en nedskriven 
strategi för hur sociala medier ska hanteras stick i stäv med såväl Carlssons (2010, 97) 
framgångsfaktorsteori133 som Bernoff och Lis (2011, 67-68) teorier kring hur en organisation 
får ut så mycket som möjligt av sina aktiviteter inom gräsrotsrörelsen, dels gällande 
planering,134 men även rörande det löpande engagemanget.135 En risk med detta är att 
organisationens sociala medieengagemang tappar i kvalitet om personen som är ansvarig för 
densamma skulle lämna organisationen. 
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Några av de faktorer som Carlsson (2010, 97) nämner som centrala för framgång inom 
aktiviteter i sociala medier är engagemang, nyfikenhet, öppenhet och modernitet, vilket 
Bröchner Hotels får anses bejaka. De vågar ge sig ut i dessa kanaler, trots att de inte har 
någon uttalad plan för hur de ska gå tillväga, vilket som nämnts tidigare är en av faktorerna 
för framgång som Carlsson lyfter. Att de kommunicerar med sina målgrupper genom dialog 
visar på öppenhet samt en nyfikenhet kring hur dessa målgrupper uppfattar organisationen. 
Moderniteten är närvarande i Bröchner Hotels värderingar, som trycker hårt på CSR, vilket 
även slår igenom i deras kommunikation i sociala medier då de väljer att lyfta dessa frågor 
genom dem. Korta beslutsvägar inom organisationen och snabb reaktionsförmåga syftar till 
att snabbt kunna agera och inte hamna på efterkälken136 eftersom en lång beslutskedja 
förhalar anpassningar till den sociala medieverkligheten, som kan gå relativt snabbt i 
jämförelse med utvecklingen av traditionell marknadsföring som i regel har sett likadan ut i 
många år. Eftersom Bröchner Hotels inte har några uttalade policys för hur de ska arbeta samt 
har en marknadsföringsutbildad person som ensam ansvarar för kommunikationen i sociala 
medier får deras beslutsvägar anses vara relativt korta. 
 
Skillnaden mot traditionell marknadsföring menar Bröchner Hotels är att de har större 
möjligheter med interaktion i sociala medier än vad de har med en pressrelease eller en 
annons.137 Denna bild stämmer överens med Carlssons (2010, 29) analys att nyhetsmedier inte 
längre är den självklara kanalen för kommunikation mellan företag och konsumenter.138 
 
Sammanfattningsvis använder sig Bröchner Hotels av sociala medier för att på ett medvetet 
sätt interagera med sina målgrupper och omvärlden. Det ord de själva menar är vägledande 
för att lyckas väl med detta är autenticitet, vilket ska leda till varaktiga kundrelationer.139 
 

5.3 STAY Copenhagen 
 
STAY Copenhagen är främst aktiva på Facebook och Tripadvisor. Syftet med deras närvaro 
på Facebook är främst att folk förväntar sig att de ska finnas där. Huvudsakligen ser de inte 
det som en marknadsföringskanal utan snarare som ett bra sätt att kommunicera,140 vilket 
överensstämmer väl med Carlssons (2010, 35) teori om att sociala medier inte är lämpade för 
direkt produktförsäljning utan snarare är forum för dialog och relationsbyggande.141 STAY 
Copenhagen säger även att målet med deras marknadsföring överlag är att skapa en hype 
kring hotellet och en stark närvarokänsla.142 Detta visar sig bland annat i facebookinlägg likt 
detta: 
 
 
 
 

                                                
136 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, 
ökad försäljning, 97. 
137 Jörgensen, intervju 2012-12-21. 
138 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, 
ökad försäljning, 29. 
139 Jörgensen, intervju 2012-12-21. 
140 Espelund, intervju 2013-01-07. 
141 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, 
ökad försäljning, 35. 
142 Espelund, intervju 2013-01-07. 
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”STAY Copenhagen 
12 January 
Fresh baked bread from emmerys every morning.”143  
 
 

Med tanke på att över hälften av de tillfrågade i Text100:s undersökning om sociala medier i 
hotell- och turismbranschen har använt sig av sociala medier för att finna inspiration till sin 
konsumtion och då denna siffra för åldersgruppen 18-34 år, vilken STAY Copenhagens 
huvudsakliga målgrupp faller inom, ligger på 60 %, 144  finns det goda argument för 
organisationen att ha en målmedveten närvaro i dessa kanaler. 
 
På Tripadvisor är de mer passiva och tar in och analyserar den kritik som framkommer. De 
besvarar i regel offentlig kritik till gästerna personligen för att visa att de tar problemet på 
allvar och inte bara vill få det att se ut som om de bryr sig.145 På detta sätt kan STAY 
Copenhagen anses arbeta med att bygga personliga relationer med sina gäster genom att 
fokusera på en informell, mer privat, kontext då de kontaktar gästerna individuellt för att 
faktiskt lösa problem istället för att offentligt förklara sig. Bernoff och Lis (2011, 68-69) teori 
om att företag bör omfamna sina kunder genom att involvera dem i sina 
utvecklingsprocesser 146  korresponderar väl med STAY Copenhagens inställning till 
problemavhjälpning. Själva menar STAY Copenhagen att deras gäster uppskattar detta och de 
upplever även att negativ kritik i de flesta fall tas bort av gästen själv när problemet 
åtgärdats.147 Detta påstående stärks av den slutsats Text100 landar i med sin undersökning 
som gör gällande att resenärer helst postar kommentarer rörande positiva upplevelser.148 
Strategin att föra dialog med gäster individuellt är även i linje med Herbert och Englund 
Hjalmarssons (2012, 29) teori att det är lättare att anpassa språket efter mottagarens behov då 
mottagaren är en individ och inte en större massa.149 
 
Hotellet arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt koncept och i takt med detta även sina 
värdeord som ska lysa igenom i kommunikationen. Den personlighet de vill lyfta fram är 
medveten design och detta gör de genom att aktivt gilla designbloggar och annat som de anser 
passar deras koncept för att få folk att känna sig närvarande på hotellet.150  
 
Detta kan ses som en form av nätverkande, även om STAY Copenhagen inte själva anser att 
de aktivt nätverkar genom sociala medier.151 Att synas i sociala medier i sammanhang som 
organisationen anser passar bra ihop med det fysiska koncept de tillhandahåller kan göra att 
de, enligt Selgs (2010, 44) teori om nätverkande i sociala medier,152 upplevs som närmare 
konsumenten än andra organisationer med liknande koncept som inte arbetar på detta sätt. Det 
kan även anses vara en form av nätverkande som ligger i linje med Carlssons (2010, 108) 

                                                
143 Facebook, STAY Copenhagen. 
144 Text100, Digital Index: Travel & Tourism Study 2012, 17. 
145 Espelund, intervju 2013-01-07. 
146 Bernoff och Li, Groundswell – winning in a world transformed by social technologies, 68-69. 
147 Espelund, intervju 2013-01-07. 
148 Text100, Digital Index: Travel & Tourism Study 2012, 25. 
149 Herbert och Englund Hjalmarsson, Språket i sociala medier, 29. 
150 Espelund, intervju 2013-01-07. 
151 Ibid. 
152 Selg, …ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade” - Om professionell användning av sociala medier 
och andra digitala kanaler, 44. 
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tankar om hur organisationer kan bygga relationer i sociala medier.153 Som exempel på denna 
form av nätverksbyggande länkas det från STAY Copenhagens facebooksida till en 
designblogg med skandinavisk design. 
 
” Emma F***** 
http://emmas.blogg.se/2012/november/stay-copenhagen.html 
- emmas designblogg 
emmas.blogg.se 
Scandinavian style and design minimalist pure simple”154 
 
Den som ansvarar för kommunikationen har erfarenhet från det designföretag som är 
tongivande på hotellet och de använder sig även av en professionell webbdesignbyrå. Utöver 
sin kommunikationspolicy har de ingen uttalad strategi för just sociala medier,155 vilket går 
stick i stäv med Bernoff och Lis (2011, 68-69) teorier om hur en organisation får ut så mycket 
som möjligt av sina relationer med gräsrotsrörelsen.156  
 
Organisationens kommunikation i sociala medier är medvetet relativt återhållsam men den 
kommunikation som förs kan anses balansera på en ganska informell nivå. Detta kan ses i 
t.ex. följande inlägg:  

 
”STAY Copenhagen 
Wauuu Look What the danish fashion magazine wrote about 
STAY.  
Thank You Girls :-) 
 
http://costume.dk/category/1669” 

 
Nivån på språket är talspråklig och informell, vilket får anses vara i linje med de teorier om 
sociala mediers informella karaktär som såväl Selg (2010, 7-8)157 som Herbert och Englund 
Hjalmarsson (2012, 9)158 presenterar. En risk som organisationen löper är dock, likt Bröchner 
Hotels, att framstå som ostrukturerade till följd av något talspråkliga drag i kommunikationen. 
 
STAY Copenhagens koppling till Carlssons (2010, 97) framgångsfaktorer159 är varierande. De 
är engagerade, men nämner samtidigt att en anledning till deras engagemang på Facebook och 
Tripadvisor är att de förväntas finnas där.160 Eftersom de i regel inte svarar på kritik offentligt 
utan väljer att ta kontakt med gästerna personligen161 kan de inte anses arbeta med öppenhet 
på samma sätt som Bröchner Hotels och Ving. Inte heller har de någon särskild strategi för 
just sociala medier. Det de däremot gör är att de återkopplar till kreatörerna som bloggar om 
saker som passar deras koncept, de uppmuntrar kritiker som recenserar dem och de har även 

                                                
153 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, 
ökad försäljning, 108. 
154 Facebook, STAY Copenhagen. 
155 Espelund, intervju 2013-01-07. 
156 Bernoff och Li, Groundswell – winning in a world transformed by social technologies, 68-69. 
157 Selg, …ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade” - Om professionell användning av sociala medier 
och andra digitala kanaler, 7-8. 
158 Herbert och Englund Hjalmarsson, Språket i sociala medier, 9. 
159 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, 
ökad försäljning, 97. 
160 Espelund, intervju 2013-01-07. 
161 Ibid. 
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etablerat en närvaro i sociala medier162 för att nå ut till de människor som av Carlsson (2010, 
22) definieras som deltagare och åskådare.163 
 
Själva menar STAY Copenhagen att deras kommunikation i sociala medier inte skiljer sig 
nämnvärt från den traditionella marknadskommunikationen. Deras marknadsföringsstrategi 
går ut på att finnas på rätt plats vid rätt tillfälle för att med rätt påverkan skapa en hype kring 
sin produkt och denna strategi är gällande i såväl sociala medier som andra kontexter.164 
 
STAY Copenhagen sticker ut något med sitt annorlunda sätt att arbeta och sin, i relation till 
övriga respondenters, annorlunda inställning till syftet med aktivitet i sociala medier. Trots att 
det föreligger en viss diskrepans mellan STAY Copenhagens sätt att arbeta och teorier 
gällande organisationers optimala närvaro i sociala medier är detta inte nödvändigtvis till 
organisationens nackdel. Enligt en undersökning som Tripadvisor presenterade 2013-01-12 
rankas nämligen STAY Copenhagen som det sjätte bästa hotellet i hela Danmark.165 
 
  

                                                
162 Espelund, intervju 2013-01-07. 
163 Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, 
ökad försäljning, 22. 
164 Espelund, intervju 2013-01-07. 
165 Tripadvisor, Travellers’ Choice 2013 – Top 25 Hotels in Denmark. 
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6. Slutsatser 
6.1 Sociala mediers logik 
 
Författarna Bernoff och Li definierar aktivitet i sociala medier såsom en gräsrotsrörelse:  
 
”The groundswell, a spontaneous movement of people using online tools to connect, take 
charge of their own experience, and get what they need – information, support, ideas, 
products and bargaining power from each other”. 
 
Sociala medier kretsar således kring en kommunikationsform som grundar sig på dialog. 
Vidare har de vuxit fram underifrån, ur en gräsrotsrörelse, till skillnad mot e-posten som fick 
fäste i företagsvärlden först och sedan spred sig till privatpersoner. Konsekvensen av detta är 
att det inom sociala medier anläggs en mer informell samtalston samt ett ledigare språk och 
konversationen upplevs vara närmare, på individnivå. Kommunikation via e-post har å sin 
sida en mer formell status. Den huvudsakliga anledningen till att privatpersoner använder sig 
av sociala medier är att hålla kontakten med vänner och bekanta, knyta kontakter med 
människor som delar ens intressen samt få svar på frågor och nya kunskaper inom sina 
intresseområden.  
 
Den informella karaktär som sociala medier har innebär att de som kommunikationskanal 
främst lämpar sig för att bygga relationer, föra dialog och skapa förtroende för en organisation 
snarare än att direkt sälja produkter. Bland annat talas det om begreppet pullmarknadsföring, 
som innebär att kundrelationen tar sig uttryck som consumer to business, d.v.s. att det är 
konsumenten som sätter reglerna och företagen som anpassar sig och måste få konsumenten 
att frivilligt ta del av det budskap de som företag vill förmedla. 
 
Till följd av att aktiviteter i sociala medier bör handla om att bygga relationer mer än att sälja 
produkter uppstår vissa svårigheter med att mäta Return on Investment. Det som Bernoff och 
Li nämner som konkreta kostnader är utbildning av ansvariga, tid för planering samt 
engagemang. Utöver detta menar de att det går att räkna PR-värde samt kundservicevärde i 
form av uteblivna kostnader för supportsamtal samt ett researchvärde i form av insikter från 
gräsrotsrörelsen som gör att kostnader för fokusgrupper kan undvikas. Dessa siffror måste 
dock bygga på grova uppskattningar, då det är svårt att säga hur många som skulle ringt ett 
telefonsamtal för support istället för att gå till gräsrotsrörelsen kontra hur mycket kunder med 
problem organisationen skulle haft om gräsrotsrörelsen inte funnits och därmed inte 
potentiellt genererat fler kunder till företaget. Vidare forskning kring sätt att mäta 
organisationers RoI eller RoE, Return on Engagement, i sociala medier vore därför 
välkommen. 
 
Yngre användare är främst lojala mot sig själva, vilket ger deras användning av sociala 
medier en mer personlig karaktär jämfört med äldre användare. Eftersom de yngre efter hand 
oundvikligen blir äldre bör detta med tiden leda till att gräsrotsrörelsens informella 
uttrycksformer befästs ytterligare. 
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6.2 Kommunikation i sociala medier i förhållande till traditionell 
marknadskommunikation gällande användning och språkbruk 
 
Informationssökning har i och med de sociala mediernas utveckling blivit enklare för såväl 
journalister som enskilda medborgare. Därmed är det inte längre nyhetsmedia som är den 
huvudsakliga kanalen för företag att via pressmeddelanden nå ut med sina budskap till 
allmänheten och journalisterna är inte längre gate keepers för denna information. Företag och 
organisationer har därmed möjlighet att ta kontrollen över den information som strömmar ut 
till allmänheten från dem. Däremot ligger det i gräsrotsrörelsens natur att dess deltagare 
kommunicerar med varandra på ett sätt som inte var möjligt tidigare och därmed äger 
företaget eller organisationen inte på något sätt bilden av sig själva, trots att de har nya 
möjligheter att påverka den bild de själva förmedlar till konsumenterna. Den bild som är 
gällande är nämligen den som i slutändan sätts i dialogen mellan deras intressenter. Med 
tanke på sociala mediers potentiella genomslagskraft kan förändringar av denna bild ske 
väldigt fort till följd av en konversation som sprids fort som en löpeld. Därför bör företag och 
organisationer, oavsett nivå på sitt eget engagemang i sociala medier, i viss mån följa vad som 
sägs om dem för att kunna reagera snabbt ifall det skulle vara nödvändigt. 
 
Precis som i traditionell marknadskommunikation behöver språket anpassas efter syfte, 
mottagare och medium. Språket i sociala medier skiljer sig dock från det språk som används i 
andra sociala kontexter och konversationer människor emellan samt traditionell 
marknadskommunikation. Inom sociala medier anläggs en ledigare samtalston generellt och 
med bakgrund i detta måste organisationen hitta rätt sorts tonläge som passar den image de 
eftersträvar samt korresponderar väl med sociala mediers logik.  
 
Traditionell marknadskommunikation har sedan 60-talet ofta utgått från 4P-modellen samt att 
det är en sändare som levererar ett budskap till en mottagare. Inom sociala medier talas det 
snarare om en social interaktion där det inte är lika tydligt vem som är sändare och vem som 
är mottagare. Anledningen till detta är att dialogen står i centrum. Målgruppsanpassning till 
trots grundar sig traditionell marknadsföring i stort på masskommunikation. Sociala medier 
möjliggör dock mer frekvent kommunikation med en individ i taget, vilket gör det enklare att 
anpassa såväl budskap som språk efter motparten i den dialog som förs. 
 
Eftersom sociala medier har utvecklats i relativt hög takt finns det all anledning för 
forskningen att fortsätta följa denna utveckling för att teorier och praktiska rekommendationer 
kring användningen av dem ska vara så relevanta som möjligt. I spåren av denna utveckling 
kan det även tänkas att gapet mellan traditionell marknadsföring och kommunikation i sociala 
medier ökar ytterligare, varför forskningen kring traditionell marknadsföring bör lyfta blicken 
och utreda vilken karaktär denna kan ikläda sig i ljuset av sociala medier. En annan 
konsekvens skulle kunna tänkas vara att den traditionella marknadsföringen närmar sig de 
sociala mediernas karaktär i form av mer informella uttryckssätt. 
 

6.3 Hur hotell- och turismorganisationer arbetar med 
marknadskommunikation analyserat i ljuset av sociala mediers 
logik 
 
Som har konstaterats ovan följer sociala medier en viss logik som är informell och 
dialogbaserad. För att bli en framgångsrik spelare på denna arena bör organisationer inom 
hotell- och turismbranschen ha en tydlig plan för vad de vill förmedla och hur de vill förmedla 
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det. Planeringsfasen för detta inleds med att förstå vad den gräsrotsrörelse som de sociala 
medieanvändarna utgör är för något. Vidare bör organisationen göra en rad 
målgruppsanalyser som delar upp användarna med utgångspunkt i deras beteendemönster i 
sociala medier; kreatörer, kritiker, deltagare, åskådare samt inaktiva. När det står klart för 
organisationen hur fördelningen av deras målgrupper ser ut inom dessa olika grupper och hur 
dessa använder sig av sociala medier kan de börja utreda vad kunderna är redo för. Med 
utgångspunkt i detta kan de sedan definiera sina egna mål med engagemanget i form av vilken 
sorts relation de önskar ha med sina kunder. Slutligen ska de bestämma vilka plattformar 
organisationen ska fokusera på. Därefter kan de ge sig in i de konversationer dessa grupper 
för med varandra på dessa plattformar. Den individfokus kommunikation i sociala medier 
möjliggör innebär att hotell- och turismorganisationer kan skräddarsy ett budskap såväl 
innehållsmässigt som språkmässigt till en individ, till skillnad mot den tidigare 
masskommunikationen där olika budskap efter målgruppsanalys skickades mot olika 
målgrupper. 
 
Ett sätt är att ha utarbetade policys för hur kommunikationen ska gå till och vilken sorts språk 
som ska användas. Detta kan vara att föredra om det är en stor organisation samt om det är 
flera olika individer som ansvarar för den löpande kommunikationen. För en mindre 
organisation går det dock att nå framgång även utan en uttalad strategi för hur 
kommunikationen i just sociala medier ska fortlöpa. En risk dessa löper är dock att 
kommunikationen tappar i kvalitet då den individ som ansvarar för den eventuellt lämnar 
organisationen, eftersom kvaliteten enbart hänger på denna individs kunskaper och inte har 
stöd i några riktlinjer som kan lämnas vidare till en annan individ. Den som ska ta över 
kommunikationen bör då ha en god språkkänsla samt god kännedom om organisationen 
eftersom det inte finns några riktlinjer att rätta sig efter. I de fall organisationen väljer att ha 
en strategi för hur de ska uttrycka sig i sociala medier är det viktigt att i denna understryka att 
språket och tilltalstonen i sociala medier skiljer sig åt jämfört med den logik som är rådande i 
traditionell marknadskommunikation. Kundservice och relationsbyggande kommunikation 
sker med fördel i sociala medier, men det krävs en anpassning av språket. Ett ledigare tilltal 
krävs, dock inte så ledigt att det uppfattas som oseriöst. Detta är extra viktigt i hotell- och 
turismbranschen som är en utpräglad servicebransch där konsumenterna förväntar sig en viss 
nivå.  
 
Rent konkret finns det några saker som bör beaktas när en organisation i hotell- och 
turismbranschen ska uttrycka sig på sociala medier för att finna denna lediga samtalston. Först 
och främst bör de använda en aktiv röst och undvika passiva verb. Vidare är ett direkt tilltal 
med pronomenet du att föredra. När de benämner sig själva som organisation bör de använda 
vi eller jag snarare än organisationens namn för att inte framstå som överdrivet formella utan 
snarare befinner sig på samma nivå som den de talar med. Slutligen bör de undvika långa 
abstrakta prepositioner såsom gällande, beträffande samt angående, då dessa inte heller 
passar in i det lediga tilltal som den sociala medielogiken bygger på. För att undvika att 
texterna blir något ostrukturerade kan det vara en fördel att först definiera huvudbudskapet för 
att sedan bygga på meddelandet med artighetsmarkörer och relationsstärkande tillägg.  
 
Sammantaget kan organisationer i hotell- och turismbranschen dra nytta av denna informella 
och växande gräsrotsrörelse genom att genom att bli en del av den dialog som förs mellan 
konsumenter och potentiella sådana, i deras forum samt på deras villkor. Enligt den sociala 
medielogiken är det nämligen kunden som sätter reglerna och företagen som måste anpassa 
sig. Centralt för att nå sådan framgång är engagemang, äkta intresse för att nätverka och skapa 
kontakter, nyfikenhet, öppenhet, modernitet, korta beslutsvägar inom organisationen, en 
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uttalad plan som inte är en alltför detaljerad strategi, god målgruppsanpassning av innehållet, 
snabb reaktionsförmåga, mod att våga misslyckas för att lära sig samt uthållighet. Generellt 
kan sägas att slutsatserna rörande planering av sociala medieaktiviteter samt språkligt 
uttryckssätt i dessa kan anses vara gällande för företag och organisationer även inom andra 
branscher. 
 
De tre organisationer som varit en del av utredningen; Ving, Bröchner Hotels samt STAY 
Copenhagen, arbetar alla på olika sätt för att anpassa sig till den sociala medielogiken. Ving 
har en relativt välplanerad närvaro, Bröchner Hotels arbetar inom något lösare ramar medan 
STAY Copenhagen inte ser några avgörande skillnader gentemot sin traditionella 
marknadskommunikation. Alla organisationerna har personal med utbildning och erfarenhet 
som ansvarar för kommunikationen, vilket i dessa fall motbevisade den tes jag hade tidigare; 
att uppgiften eventuellt gavs till vem som helst eftersom de flesta i viss mån hanterar sociala 
medier privat. Med stöd i forskningen kan sägas att det finns mycket att vinna på att planera 
sitt engagemang i sociala medier väl och att ha goda insikter i vilken sorts språk 
organisationen bör använda för att vårda sina kundrelationer på ett bra sätt. Det går dock inte 
att säga att ett mer återhållsamt engagemang i sociala medier automatiskt leder till sämre 
kundrelationer och i förlängningen lägre intäkter, då STAY Copenhagen i början av 2013 
rankades som det sjätte bästa hotellet i Danmark enligt Tripadvisor. 
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8. Bilagor 
 
Nedan finnes de svar hotell- och turismorganisationerna gett på de frågor som ställts i 
oredigerad form. 
 

8.1 Enkätsvar från Ving, Robert Gunnarsson 2012-12-20166 
 
1.     Inom vilka sociala mediekanaler är organisationen aktiv? 
Våra största kanaler 
www.facebook.com/vingresor 
www.facebook.com/sunwingresort 
www.twitter.com/vingresor 
www.youtube.com/ving 
www.pinterest.com/vingresor 
www.instagram.com/vingresor 
http://www.linkedin.com/company/ving-sverige-ab 
 
2.     Vad är syftet med organisationens närvaro i sociala medier? 
Marknadsföra oss och prata med våra kunder. Vara där våra kunder är.  
 
3.     Har er organisation en egen personlighet eller vision definierad i värdeord eller 
något liknande? Hur lyder dessa? 
Ja, ”We go further, to make dreams come true”. 
 
4.     Försöker ni få denna personlighet eller vision att lysa igenom när ni kommunicerar 
via sociala medier? På vilket sätt? 
Absolut, genom att fundera över hur vi på bästa sätt löser våra kunders problem.  
 
5.     Vem ansvarar för uppdatering av organisationens kommunikation i sociala 
medier? Är denna person utbildad i sociala medier eller marknadsföring? 
Jag är ansvarig för sociala medier och är utbildad inom medie- och kommunikationsvetenskap, 
strategisk kommunikation och copywriting.  
 
6.     Om det är flera olika personer som ansvarar för kommunikation i sociala medier, 
samarbetar dessa på något sätt för att säkerställa att organisationen visar upp en 
enhetlig bild utåt? På vilket sätt? 
Absolut, konstant samarbete både inom Sverige och inom Norden. Månadsmöten med 
genomgång av hur vi har kommunicerat och hur vi kan bli bättre. 
 
7.     Har organisationen någon nedskriven policy för sociala medier? 
Ja. 
 
8.     Har organisationen någon marknadsföringspolicy? 
Ingen policy direkt men här finns en del tankar om det http://www.ving.se/marknadsforing. 
 
9.     Om organisationen har en policy för sociala medier, innehåller denna policy 
riktlinjer för på vilket sätt organisationen ska uttrycka sig gällande bilder och språk? 
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Har dessa riktlinjer i så fall någon koppling till organisationens vision eller 
marknadsföringspolicy? 
Ja. 
 
10.  Vilka möjligheter ser er organisation med att arbeta aktivt med sociala medier? 
Oändliga, konstant dialog med våra gäster, produktutveckling efter feedback från kunderna, 
marknadsföring osv. 
 
11.  Försöker ni bjuda in kunder att vara aktiva och bidra med innehåll till era sociala 
mediekanaler? På vilket sätt? 
Vi uppmanar att dela, gilla och kommentera dels det vi delar men även eget material oftast i 
form av tävlingar. 
 
12.  Har ni några metoder för att mäta er RoI inom arbetet med sociala medier? 
Vi mäter all trafik från sociala medier och stämmer av mot satta mål. Vi använder också 
enkäter och mystery shopping för att säkerställa att vi konstant blir bättre. 
 
13.  Hur hanterar ni negativ kritik i sociala medier? 
Vi låter det alltid vara kvar om det inte strider mot våra regler, t.ex. hets, kränkningar eller 
personangrepp. Vi besvarar så sakligt som möjligt och försöker lösa situationen. 
 
14.  På vilket sätt anser ni att er kommunikation i sociala medier skiljer sig från övrig 
marknadskommunikation? 
Det ger Ving en personlighet och visar människorna som jobbar här på ett tydligare sätt en 
annan kommunikation. Saker och ting kan spridas väldigt fort. 
 
15.  Arbetar organisationen aktivt med att nätverka i branschen genom sociala medier? 
På vilket sätt? 
Inte jätteaktivt men via Twitter och Linkedin. 
 
16.  Finns det något utöver detta som ni anser är värt att nämna rörande er närvaro i 
sociala medier? 
Det handlar mycket om att bygga en bra relation med våra kunder. Vi håller våra gäster i 
mitten och försöker kommunicera på deras villkor och i de kanaler där de är. 
 

8.2 Enkätsvar från Bröchner Hotels Copenhagen, Stine Jörgensen 
2012-12-21167 
 
1.     In which social media channels does the organisation engage? 
Facebook, Pinterest, Flickr and our blog www.hotel-bloggen.dk. 
 
2.     What is the purpose of the organisations’ presence in social media? 
Pinterest and Flickr are mainly one-way communication; show rooms, sort of, where we 
upload press coverage at Pinterest mainly for internal use in the organization (and for SEO of 
course), and photos at Flickr to send out after e.g. special events. 
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Hotel-bloggen is two-way communication, as it, at the moment, is mainly used as a Q&A 
forum where guests can ask us questions directly and we answer. We do blog as well, using 
the blog as sort of a news forum, as we do not have a news forum on our website at the 
moment. But in the beginning of 2013, we will launch our new website which will have a 
news forum, so after this I expect the blog to be more blog-like with our view on the world we 
live in etc. 
  
Our main purpose with Facebook is to stay in contact with our guests and give them an idea 
of what we are like in the organization. We want our guest to feel at home when staying at our 
hotels, and this homey feeling is also what we like to generate via social media interaction. 
However, we would like to be even more active on Facebook, giving our friends here the 
opportunity to help us improve, to debate subjects interesting to our business etc. So next 
year, we want to take advantage of Facebook’s many opportunities even more than we have 
done so far. 
   
3.     Does the organisation have a personality of its own or a vision defined in a set of 
values? What are these values? 
Yes, our overall motto is: “Our hearts are in it”, and based on this our core values are 
responsibility, passion and care. Our vision is to run hotels that make sense. Our mission is to 
run hotels with courage, soul and credibility/authenticity. This means that despite the 
organization comprising 4 hotels, we will not be characterized as a hotel chain. Our hotels all 
have their unique, individual soul or personality. 
   
4.     Are you trying to get this personality or these values to be present in your 
communication through social media? In what way? 
Yes, for instance we give away lots of presents for our Facebook friends during Christmas 
and give them special hotel offers. This is our way of saying thank you to the people who 
support us, to let them know that we care. Also, we publish news about for instance our CSR 
initiatives etc. 
   
5.     Who is responsible for the organisations’ communication in social media? Is this 
person educated in the field of social media or marketing? 
I am responsible, and I have a Master’s Degree in International Business Communication 
from The University of Southern Denmark. 
  
6.     If there are several people responsible for social media communication, do they 
cooperate in any way to ensure that the organisation displays a unified profile towards 
customers? In what way? 
Other colleagues sometimes post as well, for instance regarding the Christmas competition we 
have. As the organization values difference and individuality, it is not a question to us as such 
whether we post in the same way. But the message communicated is always in correlation 
with the core values of the organization. 
  
7.     Does the organisation have a written social media policy? 
No, not at the moment. However, if more coworkers are to be involved in the social media 
interaction in the future, it might be a good idea. But at the moment it is not necessary. 
  
8.     Does the organisation have a marketing policy? 
We have a marketing strategy. 
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9.     If the organisation has a written social media policy, does it contain guidelines for 
how the organisation should express itself when it comes to pictures and language? If so, 
do these guidelines have any connection to the organisations’ vision or marketing 
policy? 
- 
  
10.  What opportunities do the organisation see in working actively with social media? 
We see great opportunities in interacting with our stakeholders via social media, as they are 
the best to help us improve so that we keep being their first choice. Also, we see great 
opportunities in debating subjects that matter to us such as CO2 emission, poverty and 
integration – in this way we can learn from others, gain inspiration for our CSR initiatives and 
perhaps even make a difference in the world by putting focus on important subjects. These 
opportunities are what we hope to be able to exploit in 2013. 
  
11.  Are you trying to invite customers to be active and contribute with content to your 
social media channels? In what way? 
At our blog, stakeholders are already contributing with lots of information qua their questions. 
As for Facebook, it is our plan to activate our friends even more in 2013 as mentioned above. 
  
12.  Do you have any methods for measuring the RoI for your social media engagement? 
No, not at the moment. 
  
13.  How do you handle negative criticism in social media? 
We respond to it and acknowledge the person giving the criticism and then do our best to for 
instance explain the situation and give good advice. If something terrible should happen, like 
if someone had a horrible experience at one of the hotels, the Hotel Manager contacts this 
person or if we do not have contact information we ask the person to contact the Hotel 
Manager directly (in case the solution to the problem e.g. is compensation). We are very 
active on TripAdvisor, but to me that is not a social media, as interaction is not possible. 
  
14.  In what way do you believe that your social media communication differs from your 
other forms of market communication? 
It’s obvious that the social media interaction perspective gives a lot more opportunities than 
let’s say for instance communicating via an ad or a press release. So we try to interact more. 
  
15.  Do the organisation work actively with networking in the business through social 
media? In what way? 
Not much. 
  
16.  Is there anything else that you believe is worth to mention regarding your social 
media engagement? 
Authenticity is the key word, I think. If you are not authentic, people won’t like you for who 
you are. And we believe that liking us for who we are is what ensures long-term relationships. 

8.3 Enkätsvar från STAY Copenhagen, Oscar Espelund 2013-01-
07168 
 
1. Inom vilka sociala mediekanaler är organisationen aktiv? 
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Klurigt att svara på då det hänger på din definition av sociala mediekanaler samt din 
definition av ”aktiv på”. Kort svarat Facebook och Tripadvisor samt vår egen hemsida. Vi 
arbetar dock mycket med att skapa intresse bland design- och resebloggare osv. och fått dem 
att skriva om oss eller publicera bilder osv. 
 
2. Vad är syftet med organisationens närvaro i sociala medier? 
Syftet med en facebooksida är kort och gott att folk idag förväntar sig att man har en. Vi ser 
inte Facebook som ett fantastiskt marknadsföringsverktyg utan mer som ett trevligt sätt att 
kommunicera med folk. Vi är ganska försiktiga med vad vi publicerar men det brukar vara allt 
från när det kommer kändisar på besök (bara de som ger sitt godkännande såklart) till när vi 
till exempel arrangerar Charity Bar på taket eller när vi får upp nytt julpynt i lobbyn. På 
Tripadvisor har vi en passivare roll, vi analyserar feedback och håller informationen och 
bilderna up to date samt svarar eventuellt gäster personligen om vi får kritik men vi tycker att 
publika svar på kritik mer visar att man vill se ut som om man vill uppmärksamma problemet 
än att man faktiskt gör något åt problemet. Vi ser hellre att nästa gäst som kommenterar oss 
argumenterar mot tidigare kommentarer efter att vi fixat eventuella problem. Ofta tas negativa 
kommentarer bort av användarna om man kommunicerar direkt med dem och visar att man tar 
problemet på allvar. 
 
3. Har er organisation en egen personlighet eller vision definierad i värdeord eller något 
liknande? Hur lyder dessa? 
Vi har en kommunikationsplattform som beskriver värdeord osv. Nu är den något år gammal 
så det är klart att vi sedan dess utvecklat språket en del; framför allt har vi pushat för 
”Apartment Hotel” och ”Design” vilket ska liknas vid ”Serviced Apartments” och 
”Minimalistiskt” när vi startade. Kort sagt har vi försökt att lyfta nivån på produkten och då är 
det bara naturligt att språket också följer med. 
 
4. Försöker ni få denna personlighet eller vision att lysa igenom när ni kommunicerar 
via sociala medier? På vilket sätt?  
Absolut, vi tillåter oss till exempel att ”gilla” designbloggar och annat som passar STAYs 
uppfattning av vad som är nice. Vi vill gärna att facebooksidan lite ger en känsla av att man är 
med i huset. 
 
5. Vem ansvarar för uppdatering av organisationens kommunikation i sociala medier? 
Är denna person utbildad i sociala medier eller marknadsföring?  
Vi har en person i receptionen som löser day to day-saker som har många års erfarenhet av 
liknande saker sedan hon jobbade för HAY Design, till mer tekniska saker har vi en FB-
specialist som jobbar på vår webbdesignbyrå. 
 
6. Om det är flera olika personer som ansvarar för kommunikation i sociala medier, 
samarbetar dessa på något sätt för att säkerställa att organisationen visar upp en 
enhetlig bild utåt? På vilket sätt? 
-  

 
7. Har organisationen någon nedskriven policy för sociala medier? 
Vi har en policy för kommunikation med gäster utåt men inte för sociala medier specifikt 
annat än att bara den som ansvarar för FB-sidan har inloggning osv. 
 
8. Har organisationen någon marknadsföringspolicy? 
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Ja, vår kommunikationsplattform redogör för vilken typ av ord och ”stämning” som bör 
förmedlas. Vi anpassar oss såklart därefter mot vilken typ av publikation/medium det är tal 
om. Helt kort fokuserar vi mer på att skapa hype omkring huset och mediautrymme som man 
inte betalar direkt för; vi bjuder in journalister, bloggare och andra som kan skapa intresse, vi 
har haft flera av Danmarks populäraste TV-serier inspelade i huset, ett par musikvideos, 
Topmodel osv. samt att vi inhyst en hel del marknadsföringsbyråer som behöver locations till 
en ny kollektion skor/väskor/tandborstar/whatever både till tv reklamer och till vanliga 
photoshoots. Vi betalar dock inte för banners, editorials, addwords eller liknande. 
 
9. Om organisationen har en policy för sociala medier, innehåller denna policy riktlinjer 
för på vilket sätt organisationen ska uttrycka sig gällande bilder och språk? Har dessa 
riktlinjer i så fall någon koppling till organisationens vision eller 
marknadsföringspolicy? 
- 

 
10. Vilka möjligheter ser er organisation med att arbeta aktivt med sociala medier? 
Möjligheterna handlar mycket om att kunna ta del av direkt feedback från gäster som kanske 
inte normalt fyller i ett feedback-kort och på det viset kan vi uppleva produkten ur gästens 
ögon. Det handlar också om att ge ett intryck av att vi följer med i vad som händer på design-
plan och att hålla produkten fräsch. I och med att konceptet ”STAY” alltid handlat om att man 
tagit till sig gästernas input (allt från graffitti i vissa tak från back in the days till underground 
gallery i källaren och en ”klottervägg” i lobbyn) känns det ganska naturligt att vara 
”approachable” också online. Slutligen ser vi en risk i att inte finnas med då just vår målgrupp 
(primärt karriärister i 25-35-årsåldern) förväntar sig att man har en facebooksida och mycket 
väl kunde tänkas välja bort oss om vi inte gick att hitta på tex. Tripadvisor. 
 
11. Försöker ni bjuda in kunder att vara aktiva och bidra med innehåll till era sociala 
mediekanaler? På vilket sätt? 
Absolut, receptionen uppmuntrar till att ge feedback på vår Tripadvisor-page och vi länkar till 
både FB och TA i footern på hemsidan. Utöver det har vi tänkt oss gå igång med någon form 
av tävling för weekenduppehåll här i vår men så långt har vi bara inte hunnit ännu. 
 
12. Har ni några metoder för att mäta er RoI inom arbetet med sociala medier? 
Det beror ju på hur man ser det. Vi följer våra review scores och kan ju snabbt notera när 
någon tidigare klagat på något och vi fixar vad det nu kan ha varit de klagat på så får vi snabbt 
creds av efterkommande gäster och ibland till och med den som skrev den första reviewn. Det 
brukar påverka genomsnittspoängen vilket i sin tur påverkar rankingen som i slutänden avgör 
hur många klick vi får per månad. Men det i sig är ju egentligen inte så intressant för oss, det 
som däremot är intressant är att framtida gäster får en bättre upplevelse för att vi valt att 
lyssna på feedbacken. 
 
13. Hur hanterar ni negativ kritik i sociala medier? 
Genom att kontakta gästen personligen - allra helst genom detaljerna i vårt eget system om vi 
kan identifiera vem det är. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt agera på feedbacken 
(t.ex. har vi bytt ut kuddarna i hela hotellet, lagt till badmattor i alla rum, bytt ut schampot, 
lagt till diskmedel, diskborste, nya garderober, bytt städinternvall, uppgraderat frukosten och 
en massa annat pga. just kommentarer från gäster). Det ska sägas att vi förvånansvärt sällan 
får direkt negativ kritik, mycket av det får sägas vara ganska konstruktivt. 
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14. På vilket sätt anser ni att er kommunikation i sociala medier skiljer sig från övrig 
marknadskommunikation? 
Väldigt lite. Som jag skrev tidigare går vår marknadsföringsstrategi primärt ut på att skapa en 
”hype” och att få andra att tala väl om oss - vilket i sin tur väcker intresse hos 3e part. 
Möjligen kan man säga att kommunikation i sociala medier ger möjlighet för att mer direkt 
kommunicera med gästerna, men det gör vi som sagt inte i någon större utsträckning (annat än 
vid eventuell kritik eller eventuellt efter direkt kontakt från gästen själv). 
 
15. Arbetar organisationen aktivt med att nätverka i branschen genom sociala medier? 
På vilket sätt? 
Nej. 
 
16. Finns det något utöver detta som ni anser är värt att nämna rörande er närvaro i 
sociala medier? 
Vi hoppas att det hjälper oss framåt som organisation. 

                                                                                               
                                                                                     
 


