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Sammanfattning 

Titel: Att återuppstå i rådande upplevelseekonomi – En studie av Grand Hotel i Gävle 

Nivå: C- i ämnet företagsekonomi 

Författare: Robert Söderström, Emma Car 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: 2013-04-11 

Syfte: Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur ett nytt företag kan påbörja sin 

marknadsföring i sociala medier samt bidra till innovationsspridning. Sociala medier är något 

som på senare tid har växt kraftigt och potentialen för företags marknadsföring är stora. 

Metod: Vår studie utgår från en abduktiv kvalitativ metod. Empiriska data har samlats in 

genom ostrukturerade intervjuer som sedan har analyserats.  

Resultat och slutsats: Hotellindustrin i Gävle upplever idag en hård konkurrens. Flera hotell 

konkurrerar om samma antal kunder som tidigare. Detta ställer stora krav på att hotellen 

skapar en unik upplevelse som får kunder att återkomma. Genom att Elite Grand Hotel är 

nystartat i Gävle är det svårt i dagsläget att se ett konkret resultat av deras ansträngningar att 

differentiera sig. 

Förslag till fortsatt forskning: Då Elite Grand Hotel är nystartat finns det stora möjligheter 

till fortsatt forskning. Vi anser att en undersökning av genomslagskraften i olika sociala 

medier beroende på segment kan vara värt att vidare studera. Detta för att se hur en 

optimering marknadsföringen för den valda målgruppen skulle kunna gå till. 

 

Vidare anser vi att en studie av företags relationsbyggande genom sin marknadsföring är 

intressant. Detta eftersom vår studie visar att relationer har stor betydelse inom 

upplevelsindustrin, samt att relationer har en stor inverkan på hur vi som individer reagerar på 

positiv och negativ information gällande företag vi är lojala mot. 

Studiens bidrag: Ge företag en möjlighet att upptäcka nya kanaler att marknadsföra sig i 

samt motivera företag som känner en osäkerhet mot sociala medier samt en 

innovationsspridning om koncepten. 

Nyckelord: Upplevelseindustri, sociala medier, sju p:na, SCA, hotell 
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Abstract 

Title: Resurrection in experience industry – A study of Grand Hotel in Gävle 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Robert Söderström, Emma Car 

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: 2013-04-11 

Aim: This paper aims to increase the understanding of how a new company can initiate their 

marketing in social media and to spread the innovation. Social media is something that lately 

has grown rapidly and the potential for marketing is great. 

Method: The paper uses an abductive qualitative method. Empirical data were collected 

through unstructured interviews, which were then analyzed. The theory is divided according 

to the marketing mix with the seven p´s and classical marketing theories. 

Result and Conclusions: The hotel-industry in Gävle is currently experiencing though 

competition. Several hotels are competing for the same customers. This demands that the 

hotels create a unique experience that makes the customer return. Because Elite Grand Hotel 

just recently opened in Gävle makes it difficult to see a concrete result of their efforts in 

differentiating themself. 

Suggestions for future research: Because Elite Grand Hotel is newly established, there are 

great opportunities for further research. We believe that an examination of the impact of 

various social media depending on the segment may be worth further study. This is to see how 

an optimization for the selected target group could work. 

Furthermore, we believe that a study of corporate relationship building through its marketing 

is interesting. This is because our study shows that relationships are important in experience 

economy, and that relationships have a big impact on how we as individuals react to positive 

and negative information regarding the company we are loyal to.  

Contribution of the thesis: Give businesses an opportunity to discover new marketing 

channels and motivate business that feel uncertain about social media and spreading the 

innovation around the concepts. 

Keywords: Experience industry, social media, seven p´s, SCA, hotel 
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1. Inledning samt bakgrund  

I detta avsnitt avser vi introducera det ämne vi valt för vår kandidatuppsats. Vidare kommer 

vi även diskutera syftet med vår studie samt formulera våra frågeställningar.  

 

 

Den 1 mars 2013 slog ett helt nyrestaurerat Elite Grand Hotel upp portarna i Gävle. Tidigare 

inhyste byggnaden anrika Grand Hotel som byggdes redan 1901 och lades ner 1941. 

Byggnaden köptes upp av Bicky Chakraborty 2011 efter 70 år av annan verksamhet i 

fastigheten. 

 

Marknadsföring i traditionell mening har tidigare utgått från en masskommunikation för att 

försöka locka nya kunder till att använda företagets produkt eller tjänst. Hur denna 

masskommunikation har skett har varierat med tiden. Innan tv:n var uppfunnen var företagens 

möjligheter begränsade. Marknadsföringen skedde då genom tidningsannonser eller genom att 

en anställd person, ofta ett barn, fick stå med ett plakat på gatan för att sprida olika 

erbjudanden (Powers, 1903). 

 

Genom upptäckten av radion skapades nya möjligheter att nå ut till en ännu större massa än 

med plakaten. Utvecklingen av tv möjliggjorde att företagen kunde gå från att endast använda 

röst för att sprida sitt budskap till att även visa upp produkten för potentiella konsumenter. 

Utvecklingen efter det har gått med en allt accelererande fart. Gordon Moore har i en artikel 

från 1998 förutspått att utvecklingen av nya Tv- apparater och datorer kommer ge oss allt 

kraftfullare verktyg hela tiden (Moore, 1998). 

 

Innovationer som datorer och Internet har gett företag möjligheter att effektivisera sin 

verksamhet. Idag används dessa hjälpmedel till att förbättra företagens implementering av 

marknadsföringsstrategier på ett mer effektivt sätt. Kommunikationen har blivit allt snabbare 

och information sprids jorden runt på några sekunder. Då vi lever i en spridnings- och 

delningsekonomi innebär det att företagen allt snabbare måste nå ut med sitt värdeerbjudande 

till konsumenterna. Ett sätt att använda den nya tekniken är att använda sig av sociala medier. 

Genom sociala medier engageras kunderna i företagens erbjudanden och blir således 

mervärdeskapande. 

 

Vi är fascinerade över de nya möjligheterna som sociala medier gett både konsumenter och 

företag att påverka sin omgivning. Vi anser att det är intressant hur små företag och enskilda 

individer har givits möjligheten att marknadsföra sig till en låg kostnad, samt möjligheten att 

kunna använda de kraftfulla kommunikationsmetoder som sociala medier tillhandahåller.  

 

Den traditionella marknadsföringen har tidigare varit en envägskommunikation från 

producent till konsument. Idag har marknadsföringen utvecklats till att vara en 

tvåvägskommunikation genom sociala medier. Konsumenten har större makt och på grund av 

det måste företagen kommunicera och vara delaktiga i diskussioner med kunderna på ett mer 
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aktivt sätt. Genom att använda denna relativt nya marknadsföringskanal i företagets 

marknadsföringsmix ser vi att företaget kan bli mer konkurrenskraftiga (Ab Hamid, Akhir & 

Cheng, 2013). 

 

Dagens snabba och innovativa teknikutveckling har lett till en ström av nya applikationer på 

Internet. Dessa Internetapplikationer samlar vi under begreppet sociala medier, där de mest 

kända är Facebook, Wikipedia, Youtube och Twitter. Dessa nya marknadsföringskanaler ger 

oss möjligheten att dela och ta del av erfarenheter och innehåll i form av exempelvis nyheter, 

bilder, text, videofilmer och idéer. Sociala medier ger individen möjlighet att integrera 

Internet i sin vardag. 

 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att sociala medier är en tillbakagång till vad Internet från 

början var designat för. 1979 lades grunden till dagens Internet som från början var tänkt att 

vara ett säkert sätt att kommunicera och dela dokument. Genom åren har flera aktörer tillåtits 

att ansluta sig vilket har givit upphov till flera olika applikationer. Dessa applikationer har 

genom åren blivit mer och mer avancerade då den tekniska utvecklingen har gått framåt. På 

grund av denna utveckling av applikationer så har företag allt svårare att bemöta alla de 

kommentarer som publiceras på Internet. I mitten av 90-talet började Internet att sakta bli en 

del av människors vardag och mer information lades ut i allt ökande takt. I samband med så 

kallat User Generated Content (UGC), som exempelvis Wikipedia, har företagens kontroll 

över vad som publiceras minskat (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 

Genom ett ständigt ökat antal användare av Internet så ökar den konsument makt som kan 

brukas mot företagen. Som en reflektion om hur fort utvecklingen går beräknades antalet 

användare på Internet 1995 vara 44 838 900 personer. Idag räknas användare per sekund då 

utökningen av den infrastruktur som behövs byggs ut mer och mer runt om i världen. 2013 

beräknades antalet användare vara 2 756 198 420 (NN, 2014). Sociala medier liknande 

Facebook är en återgång till ursprunget att dela information mellan individer och 

organisationer på ett snabbt och säkert sätt. Skillnaden är att dagens sociala medier är långt 

mer avancerade än dåtidens applikationer (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 

Enligt Kaplan och Haenlein bygger dagens sociala medier på den plattform som idag 

omnämns som Web 2.0. Denna plattform ger, till skillnad från ursprungliga Internet, tekniska 

möjligheter till större interaktion mellan en webbsida och användaren. Genom till exempel 

Adobe Flash eller Java så kan en hemsida visa rörliga bilder och animationer som tidigare var 

omöjliga. På grund av detta så öppnas möjligheter för företag att kunna utnyttja dessa tekniker 

för att på så sätt skapa en mer personlig sida, till exempel med utgångs punkt från 

användarens geografiska position (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 

Den som förhåller sig skeptiskt till användning av sociala medier blir lätt övertygad med hjälp 

av fakta. Fakta som talar om att Facebook år 2010 hade 500 miljoner registrerade användare. 

Utvecklingen har sedan dess fortsatt och idag kan Facebook stoltsera med mer än 1 miljard 

användare (Wikberg & Holmström, 2010; Zuckerberg, 2012). Dessa siffror visar oss den 

oerhörda potentialen som finns för företag att nå ut till önskade segment. Den traditionella 
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marknadsföringen är känd för att rikta sig till massmarknaden. Sociala medier har däremot 

fördelen att lättare kunna segmentera sina målgrupper med hjälp av de funktioner som sociala 

medier erbjuder. Fakta är också att annonsmarknaden i konstant högre grad flyttat ut på 

Internet efter upptäckten att det är där kunderna finns idag. Annonsförsäljning på sociala 

medier har tagit fart (Wikberg & Holmström, 2010). 

 

Barack Obama valdes till president i USA den 4 november år 2008. Obama gick från att vara 

den ekonomiskt underlägsna kandidaten i valet till att bli USAs president med hjälp av sociala 

medier. Valet kommer gå till historien eftersom Obama är den första afroamerikanska 

presidenten och dels för hans nytänkande gällande användandet av nya 

marknadsföringskanaler. Obama var redan tidigare känd för sitt teknikintresse i form av sin 

Blackberrytelefon och iPod. I efterhand visar statistiken att Obamas popularitet var 

mångdubbelt större än John McCains. Obama erbjöd Youtube-användare över hela världen 

2000 officiella klipp som setts 80 miljoner gånger. En effekt av detta var att många miljoner 

donerades via Internet till presidentkandidaten (Wikberg & Holmström, 2010). En av fem 

medgrundare, Chris Hughes, omtalas i samband med Obamas kampanj. Company magazine 

presenterar Chris på omslaget av aprilnumret 2009 under rubriken: "The Kid Who Made 

Obama President; How Facebook Cofounder Chris Hughes Unleashed Barack's Base - and 

Changed Politics and Marketing Forever" (McGirt, 2009). 

 

När vi ser på marknadsföring i serviceföretag finner vi två viktiga forskningsperspektiv som 

framkommit på olika fysiska platser. Det nordiska perspektivet som har sitt ursprung i de 

nordiska länderna och den nordamerikanska vars perspektiv har sitt ursprung från USA. De 

två perspektiven har olika rötter med också gemensamma drag då de har påverkat varandra 

(Berry & Parasuraman, 1993; Gummesson, Lehtinen & Grönroos, 1997). Utöver dessa två 

forskningsperspektiv innehåller litteraturen som rör ämnet många bidrag från forskare från 

olika geografiska platser och kulturer vilket lett till ett globalt, brett tjänsteforskarsamhälle 

växt fram. 

 

Fisk et al. (1993) identifierade tre stadier i utvecklingen av tjänstemarknadsföring. Crawling-

Out stadiet (1953-1979), Scurrying-About stadiet (1980-1985), och The Walking Erect stadiet 

(1986-1992) (Fisk, Brown & Bitner, 1993). I crawling out-stadiet fick utövarna kämpa för att 

skapa servicemarknadsföring. Detta stadie karakteriserades av debatten ”marknadsföring av 

produkter ställt mot servicemarknadsföring” (Grönroos, 1978; Gummesson, 1979). I 

Scurrying about stadiet sponsras flera tjänstemarknadsföringskonferenser av America 

Marketing Association. Konferenserna främjar framväxten av gemenskap mellan ledarna av 

servicemarknadsföring. Spridningen av litteratur rörande ämnet tog fart med inrättandet av 

den första tidskriften Service Industries Journal år 1980. I Walking Erect stadiet etablerades 

tjänstemarknadsföring som ett område. Den stora förändringen är den explosiva tillväxten i 

antalet publikationer, teori och empiri. Nya forskningsområden såsom tjänstedesign, 

kundlojalitet och relationsmarknadsföring undersöktes (Brown, Fisk & Bitner, 1994). 
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Fisk och Grove (2010) fortsatte med att beskriva ytterligare tre evolutionära stadier av 

tjänstemarknadsföring. De tre stegen bygger på metaforer från social evolution. The Making 

Tools stadiet (1992-2000), The Creating Language stadiet (2000-2010), och The Building 

Community stadiet (2010-). Till skillnad från den biologiska evolutionens stadier, är de nya 

socialevolution stadierna kontinuerliga och kumulativa eftersom att kultur förändras över tid 

(Fisk & Grove, 2010). The Making Tools stadiet kännetecknas av införlivandet av teknik i 

tjänster, som självbetjäning. Samtidigt som detta ägde rum skedde utveckling av avancerade 

och sofistikerade metodiska forskningsverktyg. I The Creating Language stadiet blev termer 

som servicemöten och tjänstekvalité allmänt accepterade. Under detta skede spred sig 

”service – dominant- logiken” bortom servicemarknadsföring. Building Community stadiet 

kännetecknas av samverkan mellan forskare över de akademiska disciplinerna. I detta 

sammanhang tar vi inspiration från Campbells (1969) ”Fisk-skala”, vilket han använder som 

en metafor för disciplinerna. Campbell trodde nämligen att disciplinerna ska överlappa 

varandra liknanden fjällen på en fisk. Dessa överlappade områden underlättar samarbetet och 

kommunikationen mellan forskare (Campbell, 1969). 

 

Parets (2002) drar slutsatsen att marknadsföring på internet inte bara är för stora hotellkedjor, 

han tillägger att de webbplatser som är väl utformade och lätta att navigera ger små eller 

oberoende hotell en billig och effektiv plattform att marknadsföra sig på, vilket ökar 

konkurrenskraften på marknaden (Parets, 2002). En undersökning som gjordes av Internet 

Week visar att mer än två tredjedelar ser webbplatsen som ett betydande konkurrensmedel 

inom sin bransch. 60 % beskriver internet som väsentligt för att skaffa nya kunder (Mullen, 

2000). För att använda internet till dess fulla potential omformar hotellbolag webbplatsen 

kontinuerligt för ökad bekvämlighet. Webbteknik uppgraderas för att göra webbplatsen mer 

personlig för kunderna. De använder sig också av webbkampanjer, utvecklar varumärken och 

integrera varumärkesstrategi på nätet, samlar kundinformation, förbättra kundservicen och 

effektivisera online reservationer (Connoly, Olsen & Moore, 1998; Mullen, 2000; Karpinski, 

2001). 

 

Sammanfattningsvis visade resultaten att hotellen som ingick i denna studie inte utnyttjar 

internets fulla potential att effektivt marknadsföra sitt företag. Webbplatserna kan förbättras 

genom mervärde funktioner som väderförhållanden, växelkurs, destinationslänkar, 

animationer och grafik. Uppmärksamhet bör ägnas åt online kommentarer eller enkätformulär 

för gästerna. Marknadsföringsfunktionerna ger konkurrensfördelar. 

 

Som nämnts så är möjligheterna stora för företag att utnyttja de sociala medierna i sin 

marknadsföring. Dock är litteraturen kring nystartade företag, som vår studie undersöker, i 

stort sett obefintlig. 
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1.1 Frågeställning och syfte  

Idag går det att finna flertalet skrivelser om de olika delarna som ingår i vår studie, 

marknadsföring, sociala medier, marknadsföring i serviceföretag och hotell inom 

upplevelseekonomin. Vi ser dock en avsaknad av tidigare studier gällande marknadsföring i 

sociala medier hos nystartade företag. Syftet med vår studie är att förenkla vägen till 

framgångsrik marknadsföring i sociala medier för nystartade företag samt 

innovationsspridning av marknadsföringskanalen. Vi syftar även till att bidra med insikt om 

de osäkerhetsfaktorerna som finns kring övergången från traditionell marknadsföring och 

marknadsföring genom sociala medier. 

 

 Hur tänker ett nystartat företag vid marknadsföring av sina tjänster med avseende på 

sociala medier? 

 Hur används traditionell marknadsföring respektive marknadsföring genom sociala 

medier? 

 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till tre sociala medier, Facebook, Twitter samt LinkedIn. Vi anser 

att dessa tre kanaler kan illustrera Elite Grand Hotels, som är vårt case, marknadsföring. 

Anledningen till detta är att vissa sociala medier, så som Instagram, är begränsad i sina 

möjligheter till kommunikation mellan företag och kund. Då vi har som syfte att förenkla för 

företag anser vi att bloggar är för tidskrävande samt att det kan krävas ytterligare en webbsida 

som kunden kan ha svårt att hitta. 

 

Den empiriska studien är avgränsad till att fokusera på Elite Grand Hotel; skälet är att 

verksamheten har erbjudit möjligheten att studera en nystartad verksamhet. I denna casestudie 

har vi fått den unika möjligheten att studera processen när marknadsföringen ska utvecklas 

från första början. 
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2. Teori 

Här redovisar vi de teorier vi anser viktiga för vår undersökning. Vi kommer att behandla den 

traditionella marknadsföringen, samt ta upp teorier gällande den utökning av 

marknadsföringsmixen som skett med ökad tjänsteproduktion.  

 

2.1 Traditionell marknadsföring 

I den traditionella marknadsföringen är grundpelarna de fyra p:na. Dessa fyra p:n är ett stöd 

för företaget i skapandet av ett värdeerbjudande för kunden. Genom en kombination av dessa 

fyra delar har företaget en möjlighet att differentiera sig och skapa något unikt (Kotler et al., 

2008). Det kan tyckas elementärt att redovisa de mest grundläggande teorierna i form av de 

4p:na: Pris, Plats, Produkt, Påverkan. Däremot är det viktigt att beskriva grunden som de 

senare uppdaterade 3p:na växt fram ur: Personal ,Process, Fysiska bevis (Physical evidence) 

2.1.1 Produkt 

 

Av Kotlers 4 p:n är produkten vanligtvis det första att ta hänsyn till. Produkten ses som 

nyckelelementet. Allt börjar med den enkla frågan, Vad är en produkt? I litteraturen 

Principles of marketing definieras produkt som någonting en marknad erbjuder för 

uppmärksamhet, förvärv, användning eller konsumtion som kan tillfredsställa önskemål och 

efterfrågan (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). En produkt innefattar mer än materiella 

varor. Brett definierat så inkluderar produkter fysiska objekt, tjänster, personer, platser 

organisationer och idéer, eller en blandning av dessa enheter. Tjänster är produkter som består 

av någon form av aktivitet, förmån eller tillfredsställelse. Försäljning av väsentligen 

immateriella tjänster leder inte till ägande av någon fysisk produkt. Exempel är övernattning 

på ett hotell eller ett besök hos en frisör.  

 

Planering för marknadsföringsmixen börjar med formulering av ett erbjudande som ämnar ge 

värde till målgruppen. Erbjudandet blir den grund på vilket företaget bygger lönsamma 

relationer med kunder (Woodruff, 2004). Produkten består av tre nivåer, där varje nivå tillför 

ökat kundvärde. Kärnprodukten ämnar visa på nyttan av produkten eller tjänsten. Produkten 

förvandlas i nästa nivå från kärnprodukt till en verklig produkt för att sedan ytterligare utökas 

med kundservice och förmåner (Kotler et al., 2008). 

2.1.2 Pris 

 

I snäv bemärkelse är priset summan pengar som debiteras för en produkt eller tjänst. Allmänt 

är priset summan av värdet som konsumenten utbyter mot att ha eller använda en vara eller 

tjänst. Historiskt sett har priset alltid vart den viktigaste faktorn som påverkat köparens val 

(Bolhasani, 2014). Under de senaste decennierna har detta kommit att ändras. Priset är 

fortfarande ett av de viktigaste elementen när ett företags marknadsandelar och lönsamhet 

skall avgöras.    
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Pris är det enda elementet i marknadsmix som inbringar ”intäkter” och ”vinst” istället för att 

representera kostnader som de resterande elementen gör (Frenzen et al., 2010). Till skillnad 

från resterande element kan priset ändras snabbt, vilket kan användas som ett strategiskt 

verktyg för att skapa och fånga kundvärde.  

 

Priset påverkar produktens positionering samt mäter och formulerar produktens värde. Vill 

företaget att dess produkt ska associeras med god kvalité så syns detta i prissättningen. Inom 

marknadsföringsmixen talas det om tre huvudsakliga prissättningsstrategier:  

kostnadsbaserad prissättning, konkurrensbaserad prissättning och värdebaserad prissättning 

(Kotler et al., 2008). 

 

2.1.3 Påverkan 

 

Påverkan representerar de aktiviteter som kommunicerar en produkt eller tjänsts fördelar till 

önskad målgrupp för att öka positiva köpbeslut. Idag räcker det inte att skapa en bra produkt 

till ett accepterat pris, det handlar till stor del om att kommunicera och marknadsföra 

produkten eller tjänsten till redan existerande eller potentiella kunder.  

 

Idag anses kommunikationen mellan företag och kund vara en dialog (Almkvist & Larsdotter 

Nilsson, 2012). Marknadskommunikationsmixen består till huvudsak av fem sätt att 

kommunicera: Reklam, vilken är en betald presentation av en vara eller tjänst. Sales 

promotion, som består av ett antal sätt att få kunden att testa en produkt eller tjänst. Public 

relations, består av designade program framtagna för att göra reklam, skydda ett företags 

produkt eller image. Personlig försäljning, vilket är direkt kontakt med existerande eller 

potentiella kunder med syfte att exempelvis presentera en produkt eller svara på frågor. 

Slutligen direktreklam eller interaktiv marknadsföring (Woodruff, 2004). 

2.1.4 Plats 

 

Kotlers fjärde element i marknadsföringsmixen är Plats. Elementet behandlar de beslut och 

handlingar ett företag tar för att leverera en produkt eller tjänst till kunden, det innefattar 

marknadsföringskanaler, logistik och fysisk distribution. Hur produkten eller tjänsten 

levereras till kunden påverkar kundtillfredsställelsen (Kotler et al., 2008). 

 

Marknadsföringskanaler kallas mellanleden mellan företaget och dess slutkonsument. Som 

exempel på mellanled kan grossister och detaljhandlare nämnas (Westerbeek & Shilbury, 

1999). Grossisten är parten som säljer en produkt till ett företag som i sin tur säljer vidare 

produkten till slutkonsumenten. Den som säljer till slutkonsumenten bedriver 

detaljhandelsverksamhet. Logistiken i sin tur handlar om att planera infrastrukturen så att den 

tillgodoser alla behov för att kontrollera och implementera det fysiska flödet av slutprodukten 

(Kotler & Keller, 2006). 
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2.2 Sociala medier 

Vi anser att sociala medier en djungel av gränslösa alternativ för marknadsföring. Nedan har 

vi valt att presentera de relevanta sociala nätverken för upplevelseindustrin och i detta 

specifika fall hotellbranschen.  

 

 

Brit Stakston är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och debattörer inom sociala medier. I 

boken Politik 2.0 konsten att använda sociala medier bok och blogg definieras begreppet 

sociala medier enligt följande: ”Sociala medier är digitala kommunikationsformer genom 

vilka vi delar upplevelser, erfarenheter, åsikter och innehåll med varandra.”(Stakston, 2010). 

Stakston ser sociala medier som ett verktyg för dialog och kommunikation (Stakston, 2010). 

Idag finns det ett stort antal olika sociala medier, som baseras på nätverk av människor och 

byggs kring olika former av tjänster som rör filmer, musik, länkar, bilder och dokument, det 

känns igen som bland andra Facebook, LinkedIn, Twitter eller kanske olika former av 

bloggar. Tack vare dagens teknik har en värld av spridningsmöjligheter med hastighet öppnat 

sig (Carlsson, 2010). 

 

Facebook grundades av Mark Zuckerberg år 2004 (Carlsson, 2010). Mötesplatsen är ett 

socialt nätverk som erbjuder bland annat möjligheten att umgås via nätet i form av 

statusuppdateringar, direktmeddelanden, delande av bilder, eller samla medlemmar till 

grupper. Facebook dominerar i medlemsantal jämfört med liknade sociala nätverk som 

nischar sig något annorlunda, LinkedIn, MySpace och FriendFeed. Facebook ger 

marknadsförare möjligheten att sprida ett kommersiellt budskap. Det finns en rad möjligheter 

för ett företag eller organisation att finnas på Facebook. 

  

Ett alternativ är att låta företaget ”bli en människa”, vilket vanligtvis inte nämns i litteraturen 

eftersom tanken med sociala medier är att inte utge sig för att vara någon annan. Ett exempel 

är tidningen Leva som kommunicerar med sina vänner genom statusuppdateringar som 

uppmärksammar till exempel att ett nytt nummer av tidningen finns att köpa på marknaden.  

 

Alla har möjlighet att starta en grupp på Facebook. Gruppen marknadsförs genom funktionen: 

”bjud in vänner till att bli medlem”. Målet med en grupp är att få många medlemmar. På 

gruppmedlemmarnas sida listas det vilka grupper de är medlemmar i, vilket av nyfikenhet 

lockar nya medlemmar. En grupp är en utmärkt marknadsföringsmöjlighet då gruppen till 

exempel har en gemensam åsikt eller intresse. På gruppens sida kan du dela information, 

bjuda till evenemang osv.  
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En sida ämnar svara för ett slags marknadsföringsaffisch i cyberrymden. Du kan skapa en sida 

som både privatperson, organisation eller företag. Lika som i en grupp eller som en medlem 

kan du lägga upp bilder, filmer, länkar, olika former av information osv. Du får en dialog med 

medlemmarna där de kan kommentera dina poster. Det finns en rad möjligheter till mer 

avancerade tjänster att erbjuda på din sida. Detta har exempelvis godismärket Skittles gjort då 

de erbjuder ett spel på dess sida (Ström, 2010). 

 

LinkedIn faller under samma kategori som Facebook, en mötesplats på internet. Tjänsten 

startades år 2003 av Reid Hoffman, Allen Blue, Eric Ly, Jean-Luc Valliant och Konstantin 

Guericke. I huvudsak är dock skillnaden från Facebook att nätverkandet är inriktat på karriär, 

affärsrelationer och arbetsliv. Tjänsten är hjälpsam i sökandet av nya kontakter som 

exempelvis samarbetspartners, leverantörer och blivande arbetsgivare. På mötesplatsen 

profilerar och presenterar du dig själv med dina kunskaper med syfte att söka olika former av 

arbeten eller endast för att vara sökbar. Utifrån detta kan marknadsföringen anpassas genom 

att inrikta marknadsföringen mot kundernas utbildning eller yrkesområde.  

 

Skapar du en grupp på LinkedIn är det huvudsakliga syftet att skapa kontakt och diskutera 

med likasinnade. Grupper finns kring olika branschområden, affärsnätverk, intresseområden 

osv. Som företag erbjuder mötesplatsen en rad marknadsföringsmöjligheter. Det finns 

möjlighet att bland mycket annat annonsera sina evenemang och profilera företaget. 

Företagsprofilen visar information om företaget, den ämnar informera om nya produkter osv 

(Carlsson, 2010). 

 

Twitter faller under begreppet mikroblogg och är den ledande mikrobloggen i världen. 

Mikrobloggen grundades av Jack Dorsey som ett experiment år 2006. År 2007 grundades 

Twitter Inc. Enligt uppgift från Twitter så är dess statistik inte offentlig (Carlsson, 2010). 

Mikrobloggen har fått ett stort genomslag i USA, samma utveckling förutspås i Sverige. Idag 

använder bland andra Expressen och Svenska Dagbladet Twitter. En mikroblogg definieras 

som ett mellanting mellan ett chattforum och en blogg. Du skriver inlägg med max 140 tecken 

som omedelbart visas för dina så kallade följare. Följare är personer som valt att följa dig. År 

2010 fanns ca 100 000 svenskar på Twitter och med de siffrorna kan vissa avfärda tjänsten 

som för smal som marknadsföringskanal. Dock anses Twitter växa i rasande takt och kan 

därför vara mycket intressant för marknadsförare.  

 

Som medlem på Twitter behöver du inte vara en person, du kan registrera dig med ditt 

företagsnamn, varumärke eller organisationsnamn. Möjlighet till tvåvägskommunikation finns 

när båda parterna väljer att följa varandra. Twitter inlägg kallas tweets med vilka du kan 

sprida kunskap. Det kan beskrivas som ett miniatyrnyhetsbrev på max 140 tecken. Tweets kan 

även innehålla länkar, erbjudanden, extrapriser och kampanjer. Pär Ström redovisar ett antal 

råd till Twitteranvändare i sin bok Sociala medier, gratis marknadsföring och 

opinionsbildning. Var personlig, småprata, var klurig och ta reda på rykten (Ström, 2010). 
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2.3 De tre ”extra P:na” 

Den traditionella marknadsföringsmixen med Kotlers 4 p:n anses av Ross Gordon (2011), 

föråldrad. Gordon får medhåll av Rafiq och Ahmed (1995) som pekar på den kritik som har 

framförts av Kent (1986) (Rafiq & Ahmed, 1995; Kent, 1986). Kent menar att de traditionella 

4 p:n som McCarthy formulerade 1964 mer kan ses som en form av religion där de 4 p:na är 

en del av livsstilen för marknadsförare (Kent, 1986). De 4 p:na har genom åren utvecklats av 

Kotler et al. vilket har gjort att modellen ses som Kotlers istället för McCarthys. 

Booms och Bitner (1981) har vunnit stor acceptans inom tjänstemarknadsföring på grund av 

att de utvecklade ramen för de 4 p:na genom inkluderade av personal, process och fysiska 

bevis i den traditionella marknadsföringsmixen (Booms & Bitner, 1981). Bristerna i den 

traditionella marknadsföringen har blivit tydliga genom den växande litteraturen inom 

tjänstemarknadsföring. 

Booms och Bitner (1981) föreslår inte bara att de traditionella 4 p:na bör ändras utan också 

utvidgas för tjänster. Vid leverans av tjänster intar företagets personal en nyckelroll för att 

påverka kundens uppfattning om produktkvalitén. Personalen har alltså betydande kontakt 

med konsumenten, de är en del av produkten eftersom produktkvalitén är oskiljaktig från 

kvalitén på tjänsteleverantören. Fysiska bevis är den miljö vilken tjänsten levereras i. 

Anledningen till att de fysiska bevisen är viktig är att kunden använder konkreta ledtrådar för 

att bedöma kvalitén på tjänsten. Mekanismen av flöde av aktivitet genom vilken tjänsten 

förvärvas kallas processen. Marknadsföraren bör se till att kunden förstår processen att skaffa 

en tjänst (Booms & Bitner, 1981; Rafiq & Ahmed, 1995). 

 De 7 p:na De 4 p:na 

   

Styrkor Mer omfattande Enkel lätt att förstå 

 Mer detaljerad Lätt att memorera 

 Mer förfinad Bra pedagogiskt verktyg, 

speciellt för grundläggande 

marknadsföring 

 Bredare perspektiv Sparsam 

 Inkluderar deltagare/personer 

och processer 

Användbar begreppsram 

 Det är en modell Möjlig att anpassa till olika 

problem 

 Standardisering  

 Signalerar 

marknadsföringsteori 

 

   

   



11 

 

   

   

 De 7 p:na De 4 p:na 

   

Svagheter Mer komplicerad För enkel, inte tillräckligt 

bred 

 Extra element kan införlivas i 

de 4 p:na 

Saknar personer, deltagare 

och processer 

 Kontroll över de tre nya 

elementen 

Fysiska bevis 

  Relationsmarknadsföring 

  Service 

  Saknar koppling/integrering 

mellan variabler 

  De 4 p:na är statiska till sin 

natur 

Tabell 1 Den utökade marknadsföringsmixen 

 (Rafiq & Ahmed, 1995 s. 13) Egen översättning 

 

2.3.1 Personal 

 

I tjänsteproduktion har i nästan samtliga fall företaget direktkontakt med kunden, vilket gör 

det viktigt att tillgodose företagets kunder med utbildad och väl bemötande personal. I 

tillhandahållandet av en tjänst är personalen en viktig ingrediens på grund av dess stora 

inverkan på kundens upplevelse och tillfredställelse av tjänsten (Harridge-March, 2004). Rätt 

personal skapar en konkurrensfördel.  

 

Att personalen får vidareutbilda sig är en viktig del eftersom kundernas förväntningar på en 

upplevelse eller produkt ökar. Om utbildningen skulle saknas förlorar kunderna sitt intresse 

för produkten då de anser att försäljarna inte är kunniga (Mottner & Ford, 2005). 

Vidareutbildningen är viktig för att säkerställa den kvalitet som företaget vill uppnå. 

Traditionellt är kvalitet en del av Produkt. Här menar Rafiq och Ahmed att personalen har en 

viktig roll. De menar att personalen är en del av produkten och är därmed en viktig del i 

kvalitetsarbetet (Rafiq & Ahmed, 1995). 

 

För att bibehålla en viss kvalitetsnivå är det viktigt att se till att personalen bl. a. har rätt 

utbildning, rätt verktyg samt rätt attityd till kunden. Genom sitt agerande bidrar personalen 

inte enbart till att sälja produkten utan även till att skapa förutsättningar för en lojalitet mot 

produkten. Inom upplevelseindustrin skapas denna lojalitet genom den personliga 

försäljningen. Keller tar upp ett antal punkter som han anser är viktiga i personlig försäljning. 
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 Utbilda personalen (Rethink training) 

 Involvera alla (Get everyone involved) 

 Inspirera från toppen (Inspire from the top) 

 Ändra motivationen (Change the motivation) 

 Skapa elektroniska kontakter (Forge electronic links) 

 Tala med kunderna (Talk to your customers) 

(Keller, 2008) 

 

Traditionellt har personalen uppfattats som en del av Påverkan i marknadsföringsmixen 

(Kotler et al., 2008). Rafiq och Ahmed anser att personalen, förutom att vara en del av 

påverkan, även är en del av produkten som nämnts tidigare. Genom att bryta ut personalen 

och skapa ett nytt P, kringgås de problem som kan uppstå. Det ger företaget en tydligare bild 

av vilka delar som involverar personalen och som behöver förbättras, samt att företaget 

minimerar risken att dessa förbises (Rafiq & Ahmed, 1995). 

 

2.3.2 Process 

 

Inom hotellbranschen är kunden en stor del av själva upplevelsen. Tidigare har kunden fått stå 

utanför själva produktionen av en vara eller tjänst. Upplevelseindustrin är däremot 

konstruerad med kunden som grundpelare för hela tjänsten. Genom att aktivt arbeta med 

personalen kan processerna runt kunden förbättras och upplevelsen förhöjas (Menegaki, 

2012). 

 

Processer inom företaget kan innefatta bland annat enkel bokning, bra hantering av problem 

samt enkla betalningsrutiner (Hiransomboon, 2012). Bokning och betalningsrutiner är 

exempel på processer som med fördel kan skötas elektroniskt av kunden själv. Det ger kunden 

en känsla av att ha kontroll över hela sin upplevelse. Dessutom ger det företaget en möjlighet 

att fokusera på de kunder som väljer att inte använda sig av den nya tekniken (Harridge-

March, 2004). 

 

2.3.3 Fysiska bevis (Physical evidence) 

 

Den fysiska delen handlar om hur omgivningarna används i marknadsföringen av tjänsten. 

Det handlar om allt från hur möbler är konstruerade till vilken färg som används på väggarna. 

I upplevelseindustrin har detta en ännu större betydelse med tanke på att miljön är en del av 

kundens upplevelse. Viktiga aspekter att tänka på är att företagets image försvagas om det till 

exempel är smutsigt på golven eller om personalen inte lagar trasiga föremål. Dessutom 

påverkar det företagets omsättning (Rolander & Wennerdal, 2008). 
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Kundens upplevelse av den fysiska miljön ger en positiv eller negativ bild av företaget. För att 

kunna bibehålla en viss nivå av kvalitet behövs kapital. Brist på kapital ger kunden en sämre 

fysisk miljö vilket i sin tur påverkar hur kunden upplever företaget. Inom upplevelseindustrin 

kan företagets framgång vara grunden till kapitalbrist. Under perioder när kundantalet är högt 

avvaktar de flesta företagen med t ex renoveringar på grund av oviljan att begränsa kundens 

upplevelse. När kunderna däremot är få saknas istället kapitalet att förbättra eller renovera den 

fysiska miljön (Jayawardena et al., 2012). 

 

Den fysiska miljön ger tydliga signaler till kunderna hur hög kvalitet företaget utger sig för att 

ha. Kunderna använder dessa signaler för att bilda sig en uppfattning om vad de kan förvänta 

sig. Dessa förväntningar ställs sedan emot vad kunden faktiskt upplever och skapar ett 

helhetsintryck (Rafiq & Ahmed, 1995). För företaget är det viktigt att kundernas uppfattning 

om kvalitén stämmer överens med den målsättning företaget har, eftersom detta är den näst 

viktiga aspekten för kunderna (Hiransomboon, 2012). 

  

2.4 Word-of-mouth 

De sociala medierna har gett upphov till en snabbare spridning av marknadsföringskampanjer. 

Information om produkter och tjänster marknadsförs enkelt och snabbt till en billig kostnad. I 

takt med att sociala medier har ökat i popularitet har samtidigt marknadsföring genom word of 

mouth fått en mer betydande roll (De Bruyn & Lilien, 2008). Kunderna är idag mer medvetna 

om hur marknaden ser ut för en viss produkt eller tjänst. Det i kombination med enkelheten att 

dela sin upplevelse via t.ex. Facebook skapar nya möjligheter och hot för företagen. 

 

Word of mouth baseras på känslor vilket speglas i hur information om företagets produkt eller 

tjänst framställs i sociala medier. Den information som delas kan vara antingen positiv, 

negativ eller neutral. Kundernas erfarenheter och känslor värderas i sin tur av t.ex. potentiella 

kunder utifrån deras känslor och attityder gentemot företaget. 
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Figur 1 Word-of-mouths inverkan på beslutsprocessen 

(Söderlund & Rosengren, 2007 s. 125) 

 

Bilden visar hur Söderlund och Rosengren menar att informationsbearbetningen hos en kund 

sker utifrån en viss input från andra kunder. Beroende på hur stark kopplingen mellan den 

som ger informationen och den som mottar är, värderas informationen därefter.  

 

En stark koppling gör att informationen anses vara mer tillförlitlig. Det innebär att den 

potentiella kunden på förhand kan ha en negativ eller positiv uppfattning av en produkt eller 

tjänst. På grund av word of mouth ställs företag inför en ny utmaning. Om den förutfattade 

bilden kunden har är negativ får företaget svårare att leda kunden till ett köp. Omvänt gäller 

när förhandsbilden är positiv eftersom kunden är mer förlåtande för eventuella misstag från 

företagets sida (Duffy, Miller & Bexley, 2006). 
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2.5 SWOT 

SWOT-analysen är ett företagsekonomiskt planeringsmedel som ämnar utvärdera en 

organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysen utförs i syfte att uppnå utsatta 

mål och förbättringsområden genom att finna nyckelfaktorer. Analysen sker på två olika 

nivåer, makronivå vilket innefattar den externa miljön och mikronivå, den interna miljön. 

Syftet med att identifiera de huvudsakliga hoten och möjligheterna är att förutse viktiga 

utvecklingstendenser som kan komma att påverka organisationen.  

 

 Styrkor: bra kompetens, vi är marknadsledare  

 Svagheter: okänd bland kunderna, okunniga inom marknadsföring inom sociala 

medier 

 Möjligheter: ekonomiskt klimat, först på en ny marknad 

 Hot: olika politiska förbud som exempelvis alkoholtillstånd, konkurrenternas 

aktiviteter 

 

Genom SWOT-analysen får företaget fram vilka sidor som ska belysas och vilka som ska 

tonas ner. De sidor som ska belysas i marknadsföringen syftar till att visa företaget från dess 

bästa sida. Alla styrkor tas inte upp i SWOT-analysen utan endast de styrkor som är relaterade 

till kritiska framgångsfaktorer. Det bör beaktas att styrkorna och svagheterna ska ställas i 

relation till konkurrenterna. Den faktor företaget har identifierat som en svaghet kan i 

praktiken vara bättre än hos konkurrenten. Till exempel om företaget har en dålig hemsida är 

detta en svaghet. Har konkurrenten en ännu sämre hemsida är det inte längre en svaghet mot 

den specifika konkurrenten (Kotler et al., 2008). 

 

Hot mot företaget är viktiga att uppmärksamma på grund av att dessa kan förändras snabbt. 

Ett hot som kan uppstå i exemplet ovan är om konkurrenten skriver ett avtal med en 

reklambyrå för att utveckla hemsidan. Hotet mot företaget består av att en relativ styrka 

riskerar att förvandlas till en svaghet. För att motverka detta kan företaget utveckla strategier 

för att motverka svagheterna som indirekt är ett hot. Specifika hot för ett företag kan vara att 

personalen beter sig illa mot kunder, dåligt skötta gräsmattor eller att ett alkoholtillstånd dras 

in. Företaget behöver inte utveckla strategier för alla hot utan endast de som anses mest 

sannolika att de inträffar. 

 

En företagsledning som är lyhörd har lättare att upptäcka möjligheter. Dessa möjligheter kan 

exempelvis vara en svängning i ekonomin eller ekonomins utveckling mot 

upplevelseekonomi som gör att fler kunder har råd att ta del av företagets produkter eller 

tjänster. För att kunna ta del av möjligheterna skapas strategier även för detta. (Sevkli et al, 

2012) 
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Tabell 2 SWOT matrisen 

(Sevkli et al., 2012 s. 15) 

 

Matrisen ovan beskriver hur varje del av SWOT analysen ska matchas mot varandra. Utifrån 

matrisen skapas olika strategier beroende på kombinationen. Ett exempel på en kombination 

är SO. SO står för Strengths and Opportunities (Styrkor och Möjligheter). Genom att utnyttja 

företagets styrka inom personal kan möjligheten att ta marknadsandelar från konkurrenter 

realiseras. 

 

2.6 Sustainable Competitive Advantage inom upplevelseindustrin 

 

I dagens hårda konkurrens måste ett företag utmärka sig mer än sina konkurrenter. Genom 

användandet av SWOT-analys har företaget möjlighet att identifiera sina speciella styrkor, 

och skapar möjligheter att utveckla vissa av dessa delar till hållbara konkurrensfördelar. 

Teorierna kring konkurrensfördelarna lades fram av Michel Porter för att lösa problemen 

kring teorierna om komparativa fördelar (Porter, 2004). 

 

Hur de hållbara konkurrensfördelarna ska utvecklas och användas beror på hur konkurrensen i 

branschen är och hur det egna företagets kompetenser ser ut. I upplevelseindustrin är det inte 

alltid möjligt att omlokalisera verksamheten, vilket gör att företagen tvingas till att fokusera 

sin marknadsföring för att lyfta fram dessa speciella kompetenser. 
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Figur 2 Beståndsdelar av SCA 

(Aaker, 2008 s. 121) Egen översättning 

 

Bilden visar hur ett företag kan sammanställa sin SCA utifrån de kompetenser som finns, vad 

och var produkten eller tjänsten erbjuds. Genom att välja en marknadsföringsstrategi som 

utesluter de interna svagheterna och fokuserar på de styrkor som företaget har skapas en SCA 

(Leonidou et al., 2013). 

 

Traditionellt har produktion ansetts vara grunden till SCA i ett företags produktion 

(Wernerfelt, 1984). Många företag idag producerar inte fysiska produkter utan tjänster. 

Tjänster skapas genom innovation vilket medfört att teorierna kring SCA har utvidgats för att 

även ta upp dessa aspekter (Hamel, 2006). Inom upplevelseindustrin skapas förutsättningar 

för SCA genom att kombinera innovation med traditionella aspekter som kompetens. Ett 

exempel på denna innovation är användandet av storytelling i sin marknadsföring. Genom 

storytelling skapas en historia kring upplevelsen vilket gör den unik. Historien behöver inte 

nödvändigtvis vara sann, men den måste vara trovärdig för kunden. I vissa fall kan det även 

räcka med att historien är bra. 

 

Konkurrensen i upplevelseindustrin har hårdnat genom den globala ekonomins spridning. En 

minskning av substitutionseffekten mellan olika värdeerbjudanden kan ge den hållbara 

konkurrensfördel som behövs för att överleva som företag. Stamboulis och Skayannis (2003) 

menar att förändringarna i sättet turister reser är ett skäl att se över företagets 

konkurrensmöjligheter. I detta ligger att skapa och lyfta fram sin SCA för att locka till sig 

kunder som avviker från traditionellt resande. De kunder som är avvikande i sitt resande har 

ofta hög inkomst eller spenderar mycket på sin resa. Dessa kunder väljer destination utifrån 

upplevelse istället för massturism (Stamboulis & Skayannis, 2003). 
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2.7 Kundanalys 

 

En kundanalys utgår ifrån tre grundprinciper; segmentering, kundmotivation samt ouppfyllda 

behov hos kunden. ”Segmentation means the identification of customer groups that respond 

differently from other groups to competitive offerings” (Aaker, 2008). Segmentering sker på 

olika grunder beroende på företagets val av marknad. En lyckad segmentering är en del i 

skapandet av SCA eftersom företagets kunder väljs utifrån de styrkor företaget besitter. För 

många kunder har priset en stor betydelse för vilket märke de väljer att använda. Detta ger 

företaget en god start i dess segmenteringsstrategi. Genom att välja ett högre pris på sin 

produkt kan det ge märket en bild av att vara exklusivt (Kotler et al., 2008). 

 

Inom upplevelseindustrin kan viktiga segmenteringsval innefatta ålder, inkomst samt 

yrkeskategori. Åldern har betydelse i den mening att en produkt som utvecklats för äldre 

personer inte kan marknadsföras lika framgångsrikt till yngre personer. För inkomsten gäller 

liknande kriterier. Genom ett högt pris utesluts vissa grupper av individer och skapar en bild 

av exklusivitet. Ett lågt pris ger däremot en känsla av att produkten är sämre än andra 

likvärdiga produkter. Yrkeskategorierna kan vara betydelsefulla inom till exempel 

hotellbranschen där företagen kan ha svårt med beläggningar under veckorna (Sato, 2012). 

Genom att välja att marknadsföra sig mot affärsresenärer ökar chansen till högre 

beläggningsgrad. 

 

Med kundmotivationen menas vad som ligger bakom kundens val att genomföra ett köp av 

produkten. Genom att kartlägga motiven hos kunden, får företaget en bild av vad kunden 

anser vara det viktigaste i det specifika värdeerbjudandet. En enkel uppdelning av kundernas 

drivkraft i Internet-handel kan ses i följande tabell. 

 

Nybörjare Lättläst hemsida med bra stöd 

Motvilliga Behöver mer information 

Sparsamma Måste övertygas om att priset är bra på produkten 

Strategiska Använder sig av information från andra kunder och experter 

Entusiastiska Vill ha tillgång till sociala forum för att dela sin upplevelse samt tillgång 

till olika rekommendationer 

Bekväma Söker efter en effektiv navigering, information från andra kunder och 

experter samt en bra kundsupport 

 

Tabell 3 Kundmotivation 

Egen omarbetad översättning (Aaker, 2008 s. 29-30) 

 

En annan aspekt gällande kundmotivering är att identifiera hur viktiga kundens motiv är i 

förhållande till varandra. I vissa fall kan kunden ställas inför flera beslut som är 
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motsägelsefulla. Det kan till exempel vara att välja mellan att äta en god och dyr middag eller 

en billigare men sämre måltid. Här har kundens motiv för middagen betydelse och kan mätas 

genom att systematiskt be kunderna att fylla i enkäter. Resultatet kan sen bearbetas för att ta 

fram en strategi för att optimera värdeerbjudandet. 

Det förekommer att ett företags produkter inte till fullo uppfyller kundernas behov. Dessa 

ouppfyllda behov är ibland svåra att finna. Däremot kan de ge upphov till stora konkurrens-

fördelar genom att skapa en ny marknad eller vara en grund till en SCA. För att finna dessa 

ouppfyllda behov kan företaget använda sig av olika former av marknadsundersökningar. Det 

kan röra sig om enkla enkäter eller mer djupare intervjuer. 

 

Aaker (2008) menar att startpunkten i en sådan marknadsundersökning är en etnografisk 

studie. Med det menas att företaget studerar sina kunder i olika situationer för att upptäcka 

konsumtionsmönster. Genom att kombinera resultaten från marknadsundersökningen och 

konsumtionsmönstren kan företaget identifiera olika delar som kunderna saknar. Denna 

information är värdefull då det kan hjälpa till att reducera kostnader, öka omsättningen eller 

skapa en lojalitet gentemot varumärket. Att endast förlita sig på dessa undersökningar är inte 

alltid tillräckligt. En av anledningarna till att kunder har svårt att kommunicera sina 

ouppfyllda behov är att de flesta är fast i ett tankemönster om hur verkligheten är, inte hur den 

kan vara (Aaker, 2008). Till exempel var det säkert svårt för att föreställa sig en vagn med 

hjul innan hjulet var uppfunnet. ”Think without a box” är ett passande citat för att visa att det 

ibland är nödvändigt att inte fastna i samma mönster. Ett företag som har den inställningen 

har lättare att upptäcka de ouppfyllda behoven. 

 

2.8 Konkurrentanalys 

 

Traditionellt utgår konkurrensanalysen från en omvänd SWOT-analys där konkurrenterna står 

i fokus. För att kunna genomföra analysen identifieras företagets konkurrenter, men även 

kundernas benägenhet att byta varumärke är viktigt att beakta. Inom upplevelseindustrin är 

konkurrenterna oftast lätta att identifiera och analysera. 

I analysen utvärderas följande: 

 

 Marknadsexpansion 

 Produktexpansion 

 Bakåtriktad integration 

 Framåtriktad integration 

 Exportering av resurser eller kompetenser 

 Hämnd- eller defensiva strategier 

 

Tabell 4 Potentiella konkurrenters utveckling 

(Aaker, 2008 s. 44) 
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De två första punkterna är relativt vanliga och därmed lättare att förutse och skapa 

motstrategier för. Inom tillverkningsindustrin så är bakåt- och framåtriktad integration en 

möjlig väg för företag att nå fler marknadsandelar genom synergieffekter. Det kan även leda 

till en ökad kvalitet då det implementerande företaget får kontroll över samtliga delar av 

produktionen. Outsourcing kan leda till att kvalitén på levererade produkter försämras genom 

minskad kontroll av produktionsprocessen (Propas & Johnson, 1998). Om företaget genom 

integrationen ges en högre kontroll av tillverkningsprocessen så är chansen större för en ökad 

kvalitet, nackdelen är dock att det ofta förknippas med högre kostnader. 

Genom ett större företags köp av en mindre nuvarande konkurrent, kan detta leda till en 

överföring av kompetens till det mindre företaget. Denna överföring kan leda till att ett 

företag som inte tidigare varit en reell konkurrent börjar ta marknadsandelar. För det egna 

företaget så är detta scenario svårt att förutse till fullo. Oftast finns det indikationer när ett 

större företag är intresserade av att ta över ett mindre. Däremot är det svårt att uppskatta de 

effekter ett övertagande har i form av kompetens- eller resursöverföringar (Aaker, 2008). 

 

 

 
Figur 3 Konkurrenters beteende 

(Aaker, 2008 s. 45) 

 

I figuren visas åtta olika delar som Aaker menar ger en förståelse av vem konkurrenten är. 

Inom upplevelseindustrin är image viktigt. En dålig image ger ett direkt resultat i hur kunder 

ser på företaget. Det går att utläsa när det gäller Parken Zoo i Eskilstuna som efter flertalet 

skandaler har fått dåligt rykte i tidningarnas kommentarsfält. För ett nytt företag i 

upplevelseindustrin kan det i sådant fall bli svårt att konkurrera mot väletablerade företag på 

marknaden. 

 

Företag inom upplevelseindustrin är oftast möjliga att undersöka av konkurrenter eftersom 

dessa är mer öppna än tillverkningsföretag (Anderson & Guilding, 2006). Genom den 

naturliga öppenheten så skapas möjligheter för det egna företaget att analysera konkurrentens 

styrkor och svagheter. Dessa delar ligger sedan till grund för utvecklandet av det egna 

företagets strategier för att minska effekten eller neutralisera konkurrenten. För att genomföra 

konkurrentanalysen är det viktigt att en ordentlig kundanalys har genomförts. Genom 

kundanalysen får företaget tillgång till information som berör vad kunden anser är viktigt. Det 
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hjälper företaget att begränsa vilka faktorer som är värda att fokusera på. En annan aspekt är 

vilka delar hos konkurrenten som har potential att bli en konkurrensfördel (Aaker, 2008). 

 

Organisation och kultur ligger till grund för hur konkurrenten troligen kommer att agera i en 

viss situation. Kulturen inom ett företag bidrar till hur snabbt det kommer att reagera i vissa 

situationer. Är företaget fokuserad på att hålla kostnaderna nere finns det en risk att det missar 

nya innovationer och på så sätt tappar marknadsandelar. Tvärtom gäller att innovations-

inriktade företag tenderar att ha högre kostnader vilket kan leda till låg lönsamhet. 

 

2.9 Upplevelseekonomin 

”Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för branscher som har ett stort kreativt moment 

i sin kärnproduktion & där affären i stort drivs av konsumentens upplevelsebehov.” 

(Gustafsson, 2003). 

 

Tidigare teorier som redan nämnts ligger till grund för hur upplevelseekonomin fungerar. Pine 

och Gilmore (1998) anses vara det teoretiska standardverket som behandlar denna form av 

ekonomi. De liknar utvecklingen av marknaden vid ett barnkalas. Från början skapar 

föräldrarna kalaset och bakar tårtan själva. Idag använder sig stressade föräldrar av 

McDonalds eller ett lekland för att ge barnet en upplevelse (Pine & Gilmore, 1998). 

 

Utvecklingen kan ses i fyra steg. Skapa produkten för eget bruk är det första steget. Steg två 

är att företag skapar en produkt åt kunderna. Vid detta steg skapar företaget ett mervärde och 

genom marknadsföring får kunden kännedom om produkten och köper den. 

 

I dagens samhälle är denna typ av företag vanliga. Exempel på dessa är ICA eller COOP. Det 

finns dock företag som anser att produkten inte är det enda som marknadsförs. Dessa företag 

inriktar sig inte endast på den specifika produkten utan tillhandahåller även en service eller 

tjänst till kunden. Det kan röra sig om matvarubutiker som ger kunden möjlighet till utkörning 

av maten. I detta tredje steg har ekonomin utvecklats till serviceföretag. 

 

I det fjärde och sista steget finns företag som inriktar sig mot upplevelser. Med detta menas att 

enbart tillhandahålla en service inte är tillräckligt. I upplevelseekonomin inbjuds kunden till 

att vara en del av produkten som säljs. Ett exempel på detta är Live it som erbjuder 

upplevelser från att hoppa fallskärm till spa-behandlingar. 

 

Hotellindustrin är ytterligare ett exempel på hur upplevelse ekonomin skapar mervärde. Hotell 

idag är mer än bara en plats att övernatta på. Kunderna förväntar sig ofta att hotellen ska 

erbjuda något mer, som till exempel spa-behandlingar eller aktiviteter. 

 

Pine och Gilmore menar att upplevelser skapas då företaget använder sig av olika produkter 

som en form av rekvisita i kombination med service som grund. Från denna grund byggs 

sedan en upplevelse fram som är unik för varje kund (Pine & Gilmore, 1998). 
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3. Övergripande metoduppläggning  

Vi kommer i detta kapitel redogöra för och motivera den undersökningsansats vi valt för vår 

studie. Samt presenteras de grundläggande teorierna och metoderna som ligger till grund för 

denna. 

 

 

Vår kandidatuppsats är uppdelad i tre delar. I den första delen behandlar vi de grundläggande 

teorierna rörande traditionell marknadsföring men också marknadsföring genom sociala 

medier. Syftet är här att få en klarhet i skillnader, för- och nackdelar. Med detta som grund 

anser vi oss kunna stärka behovet av vår slutprodukt. Som andra del ämnar vi genomföra en 

casestudie som kommer att ta oss genom resan till en mer nytänkande marknadsföring. Vi 

avser att tillämpa de observationer och teorier vi under vår utbildning lärt oss, t.ex. de sju 

p:na, utveckla dem och slutligen redovisa våra slutsatser.  

 

Undersökningen kommer att utgå från en abduktiv ansats eftersom denna låter oss gå mellan 

teori och empiri under arbetets gång, till skillnad mot en induktiv eller deduktiv ansats. Vi 

anser att både den induktiva och deduktiva ansatsen ej är lämpliga för oss i vår undersökning, 

detta på grund av att Elite Grand Hotel är en nystartad verksamhet utan marknadsföringsplan 

(Teorell & Svensson, 2007). På grund av att arbetet inriktar sig mot att ge råd och tips inom 

marknadsföring genom sociala medier har vi valt att använda en kvalitativ studie.  

 

En kvalitativ studie ger möjligheten att studera mer komplexa förhållanden som involverar 

människor. Till skillnad från den kvantitativa ansatsen ges respondenten chansen att utveckla 

sina svar, samt att nyanserna blir synliga (Yin, 2013). 

 

Studien kommer genomföras med hjälp av sju intervjuer med nyckelpersoner på Elite Grand 

Hotel. Vi har vidare valt att intervjua fem utövare av sociala medier som 

marknadsföringskanal från andra hotellkedjor. Vi anser att deras erfarenhet kan bidra till att 

minimera misstagen i uppstartsfasen för företag. 

 

 

3.1 Referensram 

Vi använder oss av teorier för traditionell marknadsföring och sociala medier då vi upptäckt 

att teorier och användning inom dessa former av marknadsföring skiljer sig åt.  De teorier som 

utvecklats inom sociala medier har sin utgångspunkt i den traditionella marknadsföringen. De 

traditionella 4p:na ses av flera forskare som otillräckliga och har därför utvecklats med 

ytterligare 3p:n (Gordon, 2011). Vår ambition är att i teoriavsnittet presentera de teorier som i 

samtalen kommer ligga till grund för diskussionen. 
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Grunden till traditionell marknadsföring kan härledas till Jerome McCarthys Basic Marketing 

från 1964. I denna bok skapar Jerome konceptet marketing mix som senare kom att utvecklas 

av Philip Kotler et al. 1969. Vi är av uppfattningen att detta koncept inte direkt kan överföras 

till sociala medier. Därför kommer vi att utveckla detta genom att beskriva hur dessa två typer 

av marknadsföring skiljer sig åt (McCarthy, 1964; Kotler et al., 2008). 

 

Ross Gordon har i en artikel tagit upp problemen kring appliceringen av 

marknadsföringsmixen i sociala medier. Trots denna kritik anser vi att det fortfarande finns en 

stark koppling mellan de olika kanalerna. Vi anser därför att det inte helt går att bortse från de 

traditionella koncepten eftersom att det är dessa som har vidareutvecklats (Gordon, 2011). 

 

Inhämtandet av teori sker genom litteratur inom marknadsföring. Eftersom att litteraturen inte 

alltid är uppdaterad kommer vi även att använda oss av vetenskapliga artiklar från b.la. Jstor, 

ScienceDirect osv. På grund av att sociala medier är en relativt ny marknadsföringskanal finns 

det en begränsad mängd artiklar inom ämnet gällande nystartade företag. 

  

Det är svårt att med en tydlig text definiera begreppet sociala medier. Detta med tanke på den 

takt begreppet hela tiden uppdateras och varierar med olika författare. Wikberg och 

Holmström (2010) gör en liknelse med att teckna av ett objekt som hela tiden rör sig. Vidare 

kommenterar de fem kännetecken för sociala medier som från början författades i 

augustiversionen av Wikipedias artikel (Wikberg & Holmström, 2010). 

 

Räckvidd: möjligheterna att nå en global publik är häpnadsväckande. Joseph Kony, föddes i 

Uganda och leder den paramilitära och religiösa rörelsen LRA, Lords Resistans Army. År 

2005 tillkännagavs en häktningsorder på Kony med 33 åtalspunkter som grund: brott mot 

mänskligheten, mord, slaveri, sexuellt slaveri, plundring och tvångsrekrytering av barn till 

rebellarmén. Listan kan tyvärr göras längre. I mars 2012 lanserades en dokumentärfilm som 

spreds på Internet. Syftet med filmen gjord av organisationen Invisible Children är att göra så 

många som möjlighet medvetna om Konys brott (NN, 2012). Detta för att tvinga omvärlden 

till handling! Idag den 10:e augusti 2014 kl. 22:08 har videon visats 99 655 671 gånger 

(Russel, 2012). 

 

Användarvänlighet: sociala medier är utvecklade utifrån att vem som helst ska kunna använda 

tjänsten. Idag måste du inte ha en journalistisk utbildning för att bli en välkänd skribent.  

Du behöver heller inte vara anställd på en välkänd tidning för att göra din röst hörd, istället 

kan du starta en blogg (Wikberg & Holmström, 2010). 

 

Tillgänglighet: tack vare möjligheten att marknadsföra sig till en liten eller obefintlig kostnad 

kan sociala medier hjälpa vem som helst att marknadsföra sin produkt.  

Mindre företag med begränsad budget får härigenom samma möjligheter som de globala 

företagen med att nå ut till potentiella kunder (Wikberg & Holmström, 2010).  
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Färskhet: idag kan vi läsa sekundfärska nyheter. Tidigare läste vi pappersexemplar av 

tidningar vilket innebar att vi fick vänta på nyheterna under tiden de blev nedskrivna, tryckta 

och skickade hem till oss. Idag kan vi uppdatera, ändra och redigera nyheterna, vilket ger oss 

access till händelser vi kan följa live (Wikberg & Holmström, 2010).  

 

Fortlevnad: texter eller liknande i sociala medier kan ständigt uppdateras och redigeras. 

Dessutom är det svårt att radera material från Internet när det väl har publicerats (Wikberg & 

Holmström, 2010).  

 

3.2 Metod för insamlandet av data 

 

Vår undersökning baseras på en kvalitativ fallstudie av Elite Grand Hotel som är i 

uppstartfasen av en ny verksamhet. Genom att använda oss av ostrukturerade kvalitativa 

intervjuer så är vår förhoppning att vi kommer få en stabilare empirisk grund att stå på. 

Anledningen till att vi väljer denna metod till skillnad mot mer strukturerade intervjuer beror 

på att våra respondenter arbetar inom olika delar av företaget; från husfru till hotelldirektör så 

bör frågorna kunna variera beroende på vilken position och vilket ansvar respondenten har 

inom verksamheten. En strukturerad form begränsar möjligheterna till en djupare förståelse 

för marknadsföringsprocessen i alla led. Den ostrukturerade kvalitativa intervjun utgår inte 

från ett strikt manus utan har sin grund i en tankeram. Denna tankeram leder till att intervjun 

blir mer likt ett öppet samtal med respondenten (Yin, 2013). 

 

Vi använde oss av en diktafon i våra intervjuer för att senare kunna gå tillbaka för att 

minimera riskerna för felciteringar, men även för att låta fokus ligga på respondenten och inte 

utförande av anteckningar. Det finns även en risk att anteckning av svar från respondenten gör 

att eventuella nyanser i svaren inte kommer fram i den senare tolkningen (Trost, 2010).  

 

Som tidigare nämnt har vi valt att använda kvalitativa intervjuer för att samla data. Dessa 

intervjuer kommer att ske med fem personer inom företaget samt fem personer med erfarenhet 

av marknadsföring i sociala medier. För att få en omfattande bild av verksamheten har vi valt 

att intervjua ansvariga för de olika avdelningarna. Vi intervjuade hotelldirektören för Elite 

Grand Hotel i Gävle samt fyra medarbetare. Anledningen till att vi har valt Elite Grand Hotel 

är att det är en unik möjlighet att få vara med i uppstarten av en ny verksamhet. Speciellt 

intressant är det att det inte finns någon konkret marknadsföring för hotellet i dagsläget. 
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Namn Arbetsplats Befattning 

 

Marie Berglund Grand Elite Hotel Gävle Hotelldirektör 

Lena Nannebro Grand Elite Hotel Gävle Försäljningschef 

Beatrice Unne Grand Elite Hotel Gävle Husfru 

Johan Zingmark Grand Elite Hotel Gävle Restaurangchef 

Nanna Jansson Grand Elite Hotel Gävle Fastighetsansvarig 

Ann-Sophie Myrefelt Radison Blu Uppsala Hotelldirektör 

Ulrika Westin Quality Hotell Sundsvall Anläggningschef/VD 

Maria Sand Hotel Esplanade Stockholm VD 

Lisa Persson Scandic Malmen Stockholm Marknadsföringsansvarig 

Niclas Ingwall Nordic C Hotel Stockholm Försäljningschef, 

marknadsföringschef 

 

Intervjuerna bygger på teorier om traditionell marknadsföring och om sociala medier. Genom 

att vi kommer använda oss av en ostrukturerad form för intervjuerna så finns det inga direkta 

frågor. Denna form ger, till skillnad mot den strukturerade, respondenterna möjligheter att 

utveckla sina svar. I den strukturerade formen utgår intervjuerna från ett fastslaget 

frågeformulär (Rugg & Petre, 2007). På grund av att vår undersökning utgår från den 

abduktiva metoden skulle en strukturerad form inte ge oss den frihet med följdfrågor som 

behövs. Vi kommer att använda oss av en mall med ett antal huvudpunkter som kommer att 

ligga till grund för intervjuerna. Till skillnad från den semistrukturerade formen så kommer 

denna mall inte vara bindande. Intervjuerna kommer att löpa som samtal där vi undviker att 

styra innehållet för mycket. Den påverkan vi ser oss ha på intervjuerna är att rikta in samtalen 

mot marknadsföring. Fördelen med detta förfarande är att vi kan skaffa information som 

annars kan missas med en mer strukturerad intervju (Yin, 2013). Vi avser att påverka 

intervjuerna i minsta möjliga utsträckning, men på sådant sätt att varje respondents tankar och 

erfarenheter speglas i vår studie. Dessa tankar kommer att bygga upp vår modell för hur en 

marknadsföring i sociala medier kan gå till.  

 

Eftersom Grand är osäkra på sin marknadsföring samt att de ännu inte har kommit igång med 

marknadsföringen, så vill vi få fram vad de anställda, på sina skilda arbetsområden, tycker är 

viktigt att lyfta fram. Vilka segment ser personalen passa Grand, vad ser de för styrkor, 

svagheter och hot? Vilken är deras vision? Med det sagt har vi valt att intervjua ansvariga 

inom alla olika områden på Grand för att få insyn i verksamheten från alla synvinklar, 

hotelldirektör, försäljningschef, fastighetsansvarig, restaurangchef och husfru. Utöver Grands 

personal har vi valt att intervjua hotelldirektör och anläggningschef/VD på två andra hotell 

som använder sig av social media i sin marknadsföring samt tre ansvariga från hotell i 

Stockholm.  
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3.3 Metod för analys och tolkning 

 

För analysen kommer vi att använda oss av konversationsanalys. Konversationsanalys har 

utgångspunkt i hur den intervjuade talar och inte enbart på vad personen säger (Rapley, 2007). 

Genom att använda konversationsanalys så kan underliggande sociala delar, t ex tonläge eller 

ironi, i intervjuerna tas fram för att på så vis skapa en mer tillförlitlig analys (Nylén, 2005). 

 

Den data som insamlas kommer att bearbetas genom överföring av samtalen till text för att 

sedan tolka dessa. Fördelen att använda sig av denna metod är att vi dels får fram nyanserna i 

talet och dels får en konkret bild av det vi lyssnar på (Trost, 2010). Intervjuerna kommer att 

ställas mot varandra för att få fram likheter och skillnader i tankarna hos respondenterna, 

gällande marknadsföring i sociala medier. De likheter vi får ut kommer att behandlas som ett 

homogent svar.  

 

Skillnaderna mellan respondenterna kommer att jämföras och studeras för att kunna dra en 

generell slutsats. Vi kommer att koncentrera oss på dessa skillnader, och vid behov genomföra 

extra intervjuer, för att se hur de olika svaren hänger ihop. 

 

 

3.4 Kritisk diskussion av det egna arbetet 

Det kan framföras kritik mot att arbetet endast omfattar ett företag, ett case. Genom detta kan 

inte skillnader eller likheter mellan företag observeras och generaliserbarheten minskar. 

Däremot anser vi att den unika möjligheten att få tillgång till att undersöka ett företag i 

uppstartfasen med allt det innebär uppväger nackdelarna. 

 

Inom litteraturen finns även stöd för vår utgångspunkt att ett case kan vara motiverat om det 

är något intressant och ovanligt som studeras (Sveiby, 1994; Ekström, 2010; Alvesson, 1989). 

I fallet med denna studie är den intressanta delen att få följa ett helt nystartat företag och deras 

resa mot marknadsföring i sociala medier. Det som gör att caset är tillräckligt intressant att 

vara det enda att studera är att varje hotell är en unik upplevelse. Denna upplevelse är svår att 

kopiera och är värd att undersöka närmare. 

 

Grand Hotel har inte idag en existerande marknadsplan vilket gör det ännu mer intressant att 

undersöka hur de tänker omkring marknadsföring och kommunikation; utifrån ambitionen att 

använda sociala medier. 

 

Vi är medvetna om att antalet intervjuer möjligen inte ger en fullständig trovärdighet. Vi anser 

däremot att undersökningen ska ses i perspektivet att det handlar om en helt nystartad 

verksamhet. Förvisso har Elite som hotellkedja funnits under en längre tid. Däremot har Elite 

valt att lägga cirka 90 % av marknadsföringen på de enskilda hotellen. Vi anser att en tidigare 

kontakt med huvudkontoret inte skulle gett oss väsentlig information i det specifika fallet. 
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Vår önskan har varit att ha fler och djupare kontakter med Grand i ett tidigare skede. 

Ombyggnationerna har gjort detta omöjligt, då det dels var tidsbrist för personalen, samt att 

det varit svårt för utomstående med tillträde till byggplatsen. Därav försenades intervjuerna 

och den intressanta informationen kring känslorna inför nyöppningen tyvärr gick förlorade. 

  

Användandet av andra metoder, t.ex. intervjuer med gäster eller en icke-deltagande 

observation i arbetet kan möjligen ha gett en mer nyanserad bild av verksamheten. Vi valde 

dock bort dessa metoder på grund av att vi ansåg att intervjuer med gäster inte kunde givit den 

typ av information vi sökte, samt att en icke-deltagande observation inte hade varit praktiskt 

genomförbart. I efterhand har vi sett att gäster från hotellet möjligen hade kunnat ge 

information om hur de uppfattar marknadsföring i sociala medier. Detta kunde eventuellt ha 

gett en mer nyanserad bild av Grand Hotel. 

 

3.5 Resultat och rekommendationer 

Våra förhoppningar om resultaten från vår undersökning och hur dessa kan användas 

beskrivs nedan. 

 

 

Vår förhoppning med denna undersökning är att stimulera företag som vill börja med 

marknadsföring i sociala medier. Det förväntade resultatet är att vår undersökning kommer att 

leda till arbetssätt för att marknadsföra sig. Innehållet kommer att ta upp metoder för 

segmentering och konsumentkommunikation. Tonvikten i arbetet kommer att ligga på 

segmenteringen eftersom denna ligger till grund för vilka kanaler som är lämpliga att 

använda. Genom detta kommer företagen få lättare att välja i vilket socialt media de ska 

marknadsföra sig. Som vi uppfattar det så är detta den svåra delen av processen för ett företag 

som saknar erfarenhet av marknadsföring. 
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4. Empiri 

I följande kapitel kommer vi att låta de teorierna vi anser vara viktiga för vår studie tjäna 

som underlag för att undersöka hur Grand förhåller sig till våra frågeställningar. 
 

Bicky Chakraborty, VD för Elite Hotels, har köpt upp ett antal anrika stadshotell runt om i 

landet som han sedan lagt ner sin själ och sitt hjärta i för att få hotellet att bli den levande 

centralpunkten igen. Grand Hotel Gävle köptes upp under år 2010 och har sedan renoverats 

sedan november 2011, berättar Marie Berglund i vår första intervju.  

 

Vidare berättar Marie Berglund, som är hotelldirektör, att de har en central del i Elite of 

Sweden där en central marknadsföring finns. Marknadsföringen påbörjades i ett tidigt skede, 

de talade om att hotellet skulle öppna i Gävle på Elites hemsida. Grand Gävle har ännu ingen 

färdig marknadsplan och de har inte gjort några större framsteg i sin marknadsföring. Tanken 

är att marknadsföringen i framtiden ska ske i samråd mellan Marie som är hotelldirektör och 

övrig hotellpersonal. ”Dock är vi inte där än”, säger Marie. ”Marknadsföringen kommer till 

90 % skötas lokalt. Vi är inte vassa på marknadsföring inom sociala medier i kedjan 

överhuvudtaget. Syns du inte så finns du inte. Vår ambition är att finnas precis överallt. 

Hittills har vi fått uppmärksamhet inom den lokala pressen vilket varit helt ovärderligt.” 

 

Hotellet är beläget i centrala Gävle med Centralstationen precis intill. Det fyrstjärniga hotellet 

erbjuder en vacker utsikt över Gavleån. Grand Hotel erbjuder idag 124 rum varav 2 sviter, 

restaurang, bar samt konferensrum med kapacitet för 130 personer. Hotellet erbjuder även en 

ännu inte öppnad relaxavdelning med gym. De historiska detaljerna är bevarade och 

återställda till ursprunglig prakt (NN, 2013b). Trots att Grand Hotel är fyrstjärnigt är priset 

inte så högt. En jämförelse visar att priserna ligger i fas med konkurrenterna. 

 

4.1 Grand och de 3 extra p:na 

Åsikten att personalen är Grands starka konkurrensfördel är genomgående under samtliga 

intervjuer. De prioriterar personalen, de som idag arbetar på Grand har sökt sig dit för att det 

är där de vill arbeta. Johan talar stolt om den vackra stuckaturen och den lyxiga upplevelsen 

de erbjuder på Grand. Motivationen är stark och personalen är stolt att vara en del av det 

nyöppnade hotellet, menar Johan. Marie och Nanna talar båda om Bicky, Elite hotells VD 

som en inspirerande person. Idag pratar den serviceinriktade personalen på Grand med 

kunderna på hotellet. De för dock en knapphändig dialog med kunderna i sociala medier, 

vilket de har som mål att förbättra, enligt Marie. 

 

Boknings- och betalningsrutiner sköts elektroniskt av kunden, vilket förmodas ge kunden en 

känsla av kontroll över hela upplevelsen. De behöver inte träffa någon för att genomföra en 

bokning, utan de kan boka när och hur de vill på ett flertal olika internet-sajter.  
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4.2 Styrkor och svagheter 

SWOT-analysen ämnar utvärdera Grands styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Syftet är att 

finna nyckelfaktorerna för att förbättra verksamheten och att förutse händelser som kan 

komma att påverka organisationen.  

Under våra samtal med fem anställda på Grand identifierar vi ett antal nyckelfaktorer gällande 

deras åsikter rörande hotellets styrkor. Samtliga tycker att Grand är en unik produkt, 

byggnaden är unik. Det finns ingen liknande i Gävle. Vi levererar en produkt som är ”top 

notch” säger Lena Nannebro, försäljningschef, allt från lakanen i sängen till toalettpapperet på 

gästtoaletten. Allting är det bästa man kan få, hela vägen.  

Personalen anser hotelldirektör Marie vara en otrolig styrka. De har sökt sig till Grand och 

inte sökt sig från någonting annat. Nanna kände första gången hon klev in på Grand, trots 

fastigheten då var en byggplats, att hon ville vara en del av Elites nysatsning. Johan Zingmark 

restaurangchef, ser det som drivande att få vara med från början, att starta någonting nytt och 

få vara delaktig i att utveckla produkten Grand med obegränsade möjligheter. Vidare 

beskriver Marie klimatet på Grand som karriärinriktat. ”Det är ett otroligt driv och det är 

skithäftigt!” Det finns en stolthet hos personalen. Beatrice Unne, husfru, ser Grand som ett 

lyft i karriären. Personal som har städat i 25 år tycker att detta är ett kliv uppåt trots att de har 

samma arbetsuppgifter som tidigare.  

Enligt Lena är Gävleborna 99 % positivt inställda till nysatsningen, hon tycker de har 

befolkningen med sig. De är glada att någon tagit vara på byggnaden, säger Johan. Att vi har 

Gävleborna med oss kan vi använda på en rad sätt, berättar Beatrice. Den historiska 

bakgrunden väcker nyfikenhet. Mycket är bevarat som det var tidigare. ”Vi har behållit det 

gamla men ändå plockat in högteknologiska grejer”, säger Nanna.  

Marknadsföringen sker till 90 % lokalt på Grand. Detta skiljer sig beroende på vilken kedja 

du jobbar i. Exempelvis är Scandics marknadsföring uppdelat i 70 % central marknadsföring 

och endast 30 % lokalt förlagd marknadsföring. Detta att det är lokalt baserat menar Marie 

vara en styrka eftersom det är hon tillsammans med försäljningschef, Johan och ytterligare en 

kvinna från Elite som har hand om marknadsföringen i Gävle.  

Närheten till Centralstationen och Gävle centrum uppmärksammar samtliga som en styrka 

Grand har. Detta ger oss möjlighet att locka kunder från andra städer, med tanke på hur enkelt 

det är att ta sig till oss. Det är också passande för affärsresenärer, säger Johan. 

Grand är en fantastiskt förstklassig produkt, detta har vi inte lyckats kommunicera till gemene 

man. Vi har nått ut till branschfolket som känner Elite som kvalité. Det är en svaghet att vi 

inte lyckats nå ut till massan, berättar Marie. Folk antar att vi är för dyra, säger Lena.  

Hon får ofta en förvånad reaktion då hon talar om priserna, det är en svaghet att vi inte får 

tillräcklig beläggning. Enligt Marie köper de sig beläggning i början. De har inte riktigt 

förstått var de ska lägga sig i pris. Hon är dock säker på att de inte ska dumpa i priserna. 
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Scenariot skulle leda till att resterande hotell i Gävle tvingas hänga på, vilket skulle förstöra 

prisbilden helt i Gävle.  

På respektive hotells hemsida finner vi prisuppgifterna för helgen den 26-28 april 2013. 

Grands pris för den nämnda helgen är 1784 kronor, Clarion hotell 1940 kronor och hotell CH 

1888 kronor. I vår intervju med hotelldirektör Marie Berglund nämner hon att de mottar flesta 

bokningar genom internetsidorna booking.com och expedia.se. På booking.com utläser vi de 

märkbart högre priserna för samma helg, Grand 2380 kronor, Clarion 2140 kronor och hotell 

CH 2220 kronor. På de två sidorna expedia.se och hotels.com erbjuds endast Grand för 

bokning till priset 1785, Clarion och hotell CH finns inte (NN, 2013c; NN, 2013a). 

 

Personalen får ofta svara på frågor angående parkering. Idag har Elite ingen egen parkering, 

dock finns det ett flertal möjligheter att parkera runt om hotellet. Detta är dock en svaghet de 

intervjuade tycker är värd att nämna. Lena ser dock en möjlighet till utveckling här. Det finns 

planer på att Grand ska få en egen parkering.  

 

Inte en gäst på hotellet har låtit bli att fråga när terrassen öppnar. ”Terrassen i sig är en 

fantastisk möjlighet men slår tillbaka som en svaghet då vi inte kan leverera”, säger Johan. 

Idag finns det inte mycket slät yta på terrassen, ventilationsrören måste gå någonstans säger 

Nanna Jansson, fastighetsansvarig. Det är ett antal problem som måste bli lösta innan det är 

tal om en uteservering på terrassen. Idag finns ingen naturlig utgång och räcket är för lågt 

enligt bestämmelser. VD Bicky har satt arkitekter i arbete, det blir ingenting 2013, vi får se 

vad som händer 2014, säger Johan. Som plåster på såret kommer Grand till sommaren 2013 

erbjuda en uteservering längst byggnaden med utsikt mot ån. Serveringen kommer rymma ca 

20 platser berättar Marie.  

 

Johan ser obegränsad potential i produkten Grand. ”Vi har inte utvecklat produkten 

någonting”, berättar han. ”Vi har bara precis rullat igång”. En stor fördel vi har med närheten 

till Centralstationen är konferensmöjligheterna vi kan erbjuda. Det finns fantastiska 

möjligheter att snabbt transportera sig till Gävle, vilket Johan anser vara ett sätt att konkurrera 

med större städer som Uppsala. Vidare berättar han att vi måste sälja hela upplevelsen till 

kunden.  

 

Källarplanet på Grand är idag under byggnation. I slutet av april 2013 ska en relaxdel stå klar. 

Den ska innefatta gym, jacuzzi, upplevelsedusch, bastu, vinkällare och ytterligare 12 

hotellrum. ”Det här öppnar nya möjligheter för oss. Vi kan erbjuda Gävleborna att turista i 

sin egen stad. Vidare ser jag hur vi kan utveckla med spa, behandlingar osv” säger Nanna. 
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Ett gemensamt hot de flesta tagit upp är i det fall alkoholtillståndet återkallas. Det gäller att 

sköta tillståndet på ett professionellt sätt, annars ryker det, berättar Marie. Johan säger att utan 

alkoholtillstånd är det kört. ”Det är hemskt att säga men det kretsar kring alkohol. Luncherna 

skulle fortfarande funka bra men äter du en god varmrätt vill ett stort antal av våra gäster 

avnjuta ett glas vin till det”.  

 

4.3 Konkurrensfördelar 

På grund av dagens hårda konkurrens måste företagen utmärka sig. Genom SWOT-analysen 

har Grands speciella styrkor tagits fram, tanken är att dessa ska utvecklas till hållbara 

konkurrensfördelar.  

 

Marie ser personalen som Grands SCA, all personal är högutbildad. Johan styrker sedan det 

Marie säger med att berätta att det inte spelar någon roll hur bra material man än har i miljön 

om personalen inte levererar. Med det har vi ett försprång menar Johan.  

 

”Miljön är unik, den skiljer sig från andra hotell i Gävle”, berättar Nanna. ”På Grand finns en 

jämn kvalité. Du kan inte få ett dåligt rum här”, säger Beatrice. Hon tycker att det är så tydligt 

att de skiljer sig från de övriga hotellen men anser att det är svårt att sätta ord på just vad det 

är, det är hela ”alltet”. ”Vi är långt från de andra hotellen, vi är unika”.    

 

Samtliga intervjuade anställda på Grand har samma vision för hotellet. De ser ett levande, 

fullbelagt hotell framför sig, fyllt av nöjda gäster. Lena och Johan pratar båda om vikten att 

vara ett öppet hotell där lokala och hotellgäster möts. Alla ska känna sig välkomna! Redan 

idag är det många lokala gäster som kommer till Grand för att äta, ”så vill jag gärna att det 

fortsätter”, berättar Lena. ”Vi vill att Grand ska ses som extra lyx i vardagen”. Nanna talar om 

vikten att ge tillbaka till Gävleborna eftersom att de fått sådan positiv respons.  

 

4.4 Segment 

Egentligen vill vi att alla kommer hit, säger Lena, men sådan är inte sanningen. Vi är till 

exempel inte det ultimata barnhotellet. Vi har inte lekrum som andra hotell erbjuder. Jag anser 

att vi ska sikta in oss på resenärerna, de som åker tåg. Vi vill även ha hit pensionärsgästerna 

som kommer hit för att äta och dricka gott. Utöver det anser Johan att de måste sikta in sig på 

nöjesgäster på helgerna.  
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4.5 Marknadsföring i sociala medier  

Niclas Ingwall jobbar sedan år 2000 som försäljnings- och marknadsföringschef på Nordic 

Hotels. Hans karriär började inom resebranschen för att sedan övergå till hotell och konferens. 

Niclas tycker att traditionell marknadsföring och marknadsföring inom sociala medier klart är 

två helt olika saker. Han tycker inte att man kan vara lika kommersiell på sociala medier. Där 

gäller det att bygga relationer och ett intresse kring ditt varumärke och utbud.  

 

Inom arbete med traditionell marknadsföring menar Niclas att det handlar om att skapa ett 

erbjudande som avslutas i någon form av köp medan sociala medier handlar om att skapa en 

relation till kunden. Vidare beskriver han sin uppfattning av att steget från vägen till köp är 

kortare i traditionell marknadsföring. Målen är ofta tydliga och kortsiktiga. Sociala medier 

handlar i motsats om interaktion och långsiktiga mål, genom att starta en dialog med kunden. 

Vid praktiskt arbete med marknadsföring finns teorierna någonstans i bakhuvudet, berättar 

Niclas. De är däremot inte så att han tänker ”Nu ska vi arbeta utifrån de 7 p:na”. I 

hotellbranschen är konkurrensen hög och skillnaden kan vara bemötande och service. Det är 

absolut viktig konkurrensfördel om man har en personal som går de där extra stegen och gör 

extra saker för kunderna, personal och den fysiska miljön är otroligt viktig, säger Niclas. 

  

Nordic Hotels använder sig av sociala medier i form av Facebook, Instagram och Twitter som 

används sällan. Både tid och engagemang är viktiga komponenter för att lyckas inom sociala 

medier, det är ett helt eget verksamhetsområde menar Niclas. Det är viktigt att vara aktiv och 

finnas där då någonting händer. Policyn är att svara på negativa kommentarer inom 24 timmar 

för att bemöta kundens klagomål. 

  

Ulrika Westin är 44 år gammal och har under hela sin karriär jobbat med försäljning och 

service på olika sätt. Hon var med som hotelldirektör och öppnade Clarion Collection Hotel 

Grand i Sundsvall som idag är en del av Nordic Choice Hotels. Idag har Ulrika befattningen 

anläggningschef/VD på Quality Hotel Sundsvall där hon använder sig av sociala medier som 

marknadsföringskanal. 

 

Hur en nybörjare ska komma igång med sin marknadsföring inom sociala medier kan vara 

knepigt. Ulrika Westin menar att en bra början är att boka en tid hos en marknadsföringsbyrå 

som är duktiga på sociala medier. När allting har kommit igång krävs det ungefär 10-15 

minuter per dag att underhålla och uppdatera sin Facebookprofil. Att företaget är intresserade 

av denna typ av marknadsföring är helt avgörande, säger Ulrika. Drivkraften ska vara ett 

genuint intresse, man ska tycka att det är roligt. 

 

Här får Ulrika medhåll från Lisa Persson på Scandic Malmen. Lisa menar att intresset måste 

finnas men även att företaget tillhandahåller rätt information på sina sidor. Detta för att få en 

konsekvent kommunikation med kunderna. Brist på kommunikation med kunderna är det som 

Lisa anser är ett klassiskt misstag från företag som nyligen börjat använda sig av sociala 

medier. 
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Kompetenserna som behövs är inte heller vidare krävande. Allt som krävs är god social 

kompetens, god fantasi och att ”inte vara rädd att göra bort sig”, menar Ulrika. Vidare ser hon 

egentligen inga nackdelar med marknadsföring inom sociala medier. Fördelarna är desto fler, 

det är snabbt, billigt, effektivt, kommunikativt och modernt. Det är helt enkelt mer effektivt 

med sociala medier och vi gör mer och mer där. Traditionella marknadsföringskanaler blir 

mindre intressanta i förhållande till sociala medier. 

 

Maria Sand som är VD för Hotel Esplanade menar att det visst krävs en viss kunskap om 

sociala medier för att använda det som marknadsföringskanal. Maria anser att det även behövs 

vissa kunskaper i grundläggande marknadsföring, men tror även att det går att prova sig fram. 

Den respons som hotellet har fått i sin marknadsföring i sociala medier har varit till stor del 

positiv.  

 

Ulrika har även hon endast mottagit positiv respons på marknadsföringen genom sociala 

medier, kunderna tycker vi är i framkant, att vi är duktiga, proaktiva och moderna. Resultatet 

av marknadsföring i sociala medier är att vi har lyckats bygga ett starkt varumärke lokalt och 

regionalt. Vi är heta, det är hos oss det händer! 

 

Vidare menar Ulrika att det är viktigt prata med sina följare i sociala medier som att de vore 

dina vänner. Var inte rädd att vara för personlig. Du ska inte vara för ”säljig”, det kan du 

driva på hemsidan. 

Ann-Sophie arbetade som hotelldirektör åtta år inom First Hotels innan hon blev anställd som 

direktör 2011 för att öppna Radisson Blu och driva Park In Uppsala. Radisson Blu har vunnit 

pris som bästa marknadsförare genom sociala medier i Uppsala. Många refererar till hotellet 

som ett gott exempel. De spred sitt budskap om öppningen av Radisson och dess restaurang 

till stor del via Facebook vilket de fått mycket positiv respons på. 

Sociala medier gör det mycket snabbare och lättare att sprida ett budskap eller erbjudande 

jämfört med den traditionella marknadsföringen. Jag får en mer informell och vänskapligare 

kontakt med kunderna, berättar Ann-Sophie. Vidare beskriver hon hur hotellet genom 

marknadsföring i sociala medier fått en stor lokal kännedom och en syn på Radisson som ett 

positivt och innovativt hotell.  

På Radisson Blu använder de sig av Facebook för varumärkesskapande och marknadsföring 

av framförallt restaurangen och LinkedIn på en personlig nivå. De har ännu inte kommit igång 

med Twitter, Instagram, YouTube kanal och Pinterest men har i avsikt att göra det så snart 

som möjligt. Fördelarna med sociala medier enligt Ann-Sophie är den täta kontakten man får 

med gäster och följare. Det hjälper att bygga ett starkt varumärke och är relativt billigt. 

Nackdelarna är andra sidan att det inte är en bokningskanal som ger direkta affärer. Hon 

tycker vidare att det tar mycket tid att använda sig av sociala medier.  
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Inledande beskriver Ann-Sophie vikten av att sätta mål, bestäm dig för vad du vill uppnå via 

sociala medier, vilket budskap du vill förmedla för att lyckas. Hennes råd är att börja i liten 

skala, hon anser det vara relativt tidskrävande. Det är klokt att börja med ett par kanaler för att 

senare utöka. Du bör även tänka på vem i organisationen som ska göra vad i sociala medier. 

Det är viktigt att ha en media plan för att lyckas inom sociala medier, precis som en 

marknadsplan, tycker Niclas. Frågor bör diskuteras, varför finns vi i sociala medier? Vad vill 

vi få ut av det? Vilka budskap ska vi leverera? Vad är målet med det? Det är av vikt att en 

tydlig struktur för kontinuitet och uppföljning. Sociala medier används också som en typ av 

kundservis förklarar Niclas, därav vikten att verkligen vara på tårna och svara då de har frågor 

eller önskemål.  

Precis som Ulrika tycker Ann-Sophie att det kan vara klokt att anlita ett företag som har 

kunskapen och erfarenheter av sociala medier för att få det snyggt och korrekt från början. 

Hon ser det som väl investerade pengar. Viktigt vid uppstartandet av exempelvis en 

Facebooksida är att framförallt lägga tid för planering och strategier innan sidan startas, säger 

Ann-Sophie. Verktygen på sidan måste sedan vara levande, hon ser helst dagliga inlägg. Det 

gäller att vara aktiv och svara på eventuella inlägg. Utifrån din ambitionsnivå kan det ta mer 

eller mindre tid, men cirka en timme dagligen om det ska göras riktigt bra.  Ann-Sophie 

använder sig av ett verktyg kallat Revinate vilket ger dagliga, vecko- och månadsrapporter på 

samtliga sociala medier och hur Radisson är rankat mot tidigare perioder och mot 

konkurrenterna. Detta säger Ann-Sophie ge en mycket bra översikt. Slutligen tycker hon att 

sociala medier är ett bra komplement till annan marknadsföring: ”Kom ihåg att alltid svara 

som företag, inte enskild person”. 

Till en början menar Niclas att många hade en övertro till sociala medier, att det räckte med 

att vara med på Facebook, då skulle bokningar trilla in. Detta tror han dock har ändrats idag, 

det handlar om att bygga långsiktiga relationer och det kommersiella värdet är inte så stort. 

Niclas tror att många gör misstaget att vara för över ambitiösa för att inte kunna möta sina mål 

om att exempelvis skriva 3 inlägg om dagen. Han tror att det är svårt att hålla den takten och 

att det kan komma att bli ointressanta inlägg som kunderna inte bryr sig om. Lisa tycker att 

vikten bör läggas på att besvara feedback, oavsett om den är positiv eller negativ. Har de tagit 

sig tiden att skriva en synpunkt är det viktigt att vi tar oss tid att åtgärda det. Hon delar vidare 

med sig av ett tips, start ett privat konto för att testa hur det ser ut för att hitta bättre 

formuleringar och upptäcka eventuella stavfel. 
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5. Analys 

I detta kapitel knyter vi samman empiri med teori. Våra observationer i analysen ligger till 

grund för slutsatsen.  

 

5.1 Pris 

Vi uppskattar att hotell CH och Grand har ungefär samma avstånd till Centralstationen och 

stadens centrum. Clarion däremot ligger mitt i centrum och har ett längre avstånd till 

centralstationen. Slutsatsen av att ha undersökt priserna på samtliga hotell helgen 26-28 april 

är att Grand är ca 100 kronor billigare (NN, 2013a). Marie Berglund berättar i vår intervju om 

svagheten att inte veta var de ska ligga i pris. Vidare nämner hon att de absolut inte får dumpa 

priserna vilket kan ge följden att resterande hotell i Gävle kommer hänga på neråt, vilket i sin 

tur kommer förstöra prisbilden i Gävle. Deras strategi med nyöppningen är att köpa sig 

beläggning med de lägre priserna, för att sedan hitta var de ska lägga sig prismässigt. 

 

Vi noterar att Grand endast till en viss del konkurrerar med pris (NN, 2013a). Under samtalen 

vi haft med medarbetare på Grand drar vi slutsatsen att de har en produktorienterad 

upplevelse. Samtliga talade starkt för personalen och miljön på Grand. Efter att ha gjort 

efterforskningar på diverse internetsidor anser vi att de har lyckats förmedla detta till kunden. 

Vi har läst många positiva recensioner där personal, miljö och den bevarade historien lyfts 

fram. På internetsidan booking.com kan vi utläsa att Grand Hotel blivit rankad till 9.1, Clarion 

8.6 och Scandic Hotell CH 8.1 (NN, 2013a).  

 

Denna prissättning kan enligt Kotler et al (2008) tillskrivas som värdebaserad prissättning. 

Priset ska då reflektera den upplevelse som kunden kan förväntas få.  

 

5.2 Produkt och fysisk miljö i upplevelseindustrin 

All intervjuad personal anser att de har en unik produkt. Samtliga pratar om den fantastiska 

stuckaturen, personalen och miljön. De upplever en tacksamhet från Gävleborna då 

byggnaden tagits till vara och ett nytt hotell är byggt där igen. Johan Zingmark nämner i vårt 

samtal att han förmodar att bemötandet hade varit helt annorlunda om de hade rivit 

byggnaden för att bygga en ny istället. I upplevelseindustrin har miljön en stor betydelse 

eftersom det är en del av kundens upplevelse. En viktig aspekt att ha i åtanke är hur företagets 

image och omsättning blir påverkad av exempelvis ett smutsigt golv (Rolander & Wennerdal, 

2008).  

 

Hotellbranschen i upplevelseindustrin säljer en upplevelse i form av övernattning på Grand 

Hotel. I dessa fall har kunden i nästan samtliga fall kontakt med personalen, vilket gör det 

viktigt att företaget representeras av utbildad och väl bemötande personal. Rätt personal 

skapar en konkurrensfördel (Rafiq & Ahmed, 1995). Samtliga vi talat med berättar hur de har 
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sökt sig till Grand för att de vill vara en del av nysatsningen. Det är stor skillnad att söka sig 

från någonting mot att söka sig till någonting, säger Lena Nannebro. Personalen är en stor del 

av produkten. Johan Zingmark talar vidare om att hotellet kan se jättefint ut, men allt fallerar 

om personalen inte levererar. Produkten Grand erbjuder är en upplevelse, de erbjuder gym, 

relaxavdelning, vinkällare, ostrum, mysrum och en hotellfrukost utöver det vanliga.  

5.3 Hot och möjligheter i sociala medier 

Grands marknadsföring är nästintill obefintlig i dagsläget. Enligt Marie Berglund famlar de 

med marknadsföringen just nu. Frågan är inte om de ska marknadsföra sig inom social media 

utan hur. Vi tror att detta till stor del beror på att marknadsföringen sker mest lokalt. Den 

centrala marknadsföringen behandlar hotellkedjan i stort och inte de specifika hotellen. 

 

SWOT-analysen utvärderar Grands styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Syftet är att kunna 

förutse hot och möjligheter för att identifiera viktiga händelser eller situationer som kan 

påverka organisationen. Vi har med teorin som underlag i empirin tagit fram de huvudsakliga 

styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten för Grand Hotel.  

 

 Styrkor: Personal, miljö  

 Svagheter: Parkering, terrass, pris  

 Möjligheter: Parkering, terrass, relax  

 Hot: Alkoholtillståndet  

 

Nu när de huvudsakliga sidorna är framtagna, vet företaget vilka sidor som ska belysas och 

vilka sidor som ska tonas ner (Kotler et al., 2008). De sidor företaget valt att belysa syftar till 

att visa företaget från dess bästa sida. Styrkorna och svagheterna ska i nästa steg ställas i 

relation till konkurrenterna. Ett företag behöver inte utveckla strategier för alla hot utan endast 

de som mest sannolikt kommer att ske.  

 

Med den genomförda SWOT-analysen som underlag tar vi fram de hållbara 

konkurrensfördelarna. Enligt ovan är Grands styrkor och möjligheter personal, miljö 

parkering, terrass och relax.  

 

5.4 Hotellmarknaden i Gävle 

Grand har som vi förstått av intervjuerna en produktstrategi. De har skapat och skapar 

fortfarande en produkt som tilltalar vardagslyxgäster, affärsresenärer och turister. Vi kan se 

att de riktar sig mot kunder som har lite över medelinkomst. Gällande basen för konkurrens 

kommer vi hela tiden tillbaka till personalen och miljön, vilket är deras tillgångar och 

kompetenser. Grand tillhandahåller ett värdeerbjudande: vardagslyx i en unik miljö till rimligt 

pris. Vi ser en möjlighet att skapa en stark SCA genom det absolut svåraste att kopiera: 

personalen (Rafiq & Ahmed, 1995)!  
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Marie berättar för oss att marknaden under mars månad 2013 inte ökat i Gävle trots 

öppningen av ytterligare ett hotell i staden. Vilket betyder att Grand har tagit gäster från de 

andra hotellen. Det är bra för oss, säger Marie, men inte bra för Gävle. För att få in nya 

kunder måste de rikta blicken mot andra städer. 

Kunder kan lockas från relativt närliggande ställen som Sandviken, Söderfors och Älvkarleby 

bland andra. Grand måste försöka locka gästerna som besöker industrierna i t ex Söderfors 

och som tidigare åkte till Uppsala för övernattning. Annars finns det en risk att Gävle 

urholkas och att de mindre hotellen kommer behöva stänga.  

5.5 Kunder och konkurrenter 

Kundanalysen utgår från tre olika grundprinciper, segmentering, kundmotivation samt 

ouppfyllda behov hos kunden. En lyckad segmentering är en av delarna i skapandet av ett 

framgångsrikt SCA eftersom företagets kunder väljs utifrån de styrkor företaget besitter 

(Leonidou et al., 2013). Genom att välja ett högre pris på en produkt ger det en bild av 

exklusivitet. Bilden vi fått genom vår empiriska studie är att personalen på Grand ser kunden 

som vardagslyxgäst, medelålders till äldre med en bra inkomst.  

Genom att kartlägga kundens motivation får företaget en bild av vad kunden anser vara viktigt 

i värdeerbjudandet. Med kundmotivation menas vad det är som ligger bakom kundens val att 

genomföra ett köp av en produkt. Genom att ta reda på vad som ligger bakom kundens val, 

kan Grand anpassa sitt värdeerbjudande för fler kunder (Aaker, 2008).  

 

Traditionellt sett utgår en konkurrensanalys från en omvänd SWOT-analys där konkurrenten 

står i fokus. Företagets konkurrenter identifieras för att kunna genomföra analysen. För Grand 

gäller mycket image och positionering. Det är många faktorer som styr konkurrensen inom 

hotell, kostnaden har bland annat en viss betydelse. Kunder väljer ofta hotell utifrån hur bra 

andra upplever det vara (Anderson & Guilding, 2006). Som fyrstjärnigt hotell konkurrerar 

inte hotellet med ett två-stjärnigt. Vi upplever en konkurrensanalys vara enkel att genomföra 

inom upplevelseindustrin på grund av att företagen till sin natur är öppna. Genom att utföra en 

kundanalys får de fram kundmotivationen, och med det vilka de verkliga konkurrenterna är. 

 

5.6 De 3 ”extra” p:na 

Tidigare har personal i vissa fall behandlats under produkt och andra fall påverkan. Med de 

tre ytterligare p:na blir personal ett tydligare p. Grand Hotel har en styrka i sin personal, vilket 

de är medvetna om. Personalen känner sig inspirerad, dels av varandra och dels av Vd:n 

Bicky. De har förhoppningar att nå ut till befintliga och potentiella kunder via sociala medier, 

men är inte där än. Dock tyder våra intervjuer på att det verkar svårt att lyfta fram personalen i 

den marknadsföring som sker genom sociala medier. 
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Vi ser en tydlig koppling mellan Grand Hotel och processerna. Bokningar och betalningar 

sköts enkelt via diverse bokningssidor på internet. Det är kunden som har kontrollen över 

upplevelsen och bestämmer när och hur denne skall boka och betala samt att inget fysiskt 

möte krävs innan incheckning. 

 

De fysiska bevisen avgör huruvida kunden får en positiv eller negativ bild av hotellet, brister 

ger sämre fysisk miljö. För att upprätthålla en hög kvalité på den fysiska miljön krävs kapital. 

Grand upprätthåller en hög kvalité på hotellet, förhoppningarna om samma kvalité på rummen 

uppfylls.  

 

Det som kan diskuteras är i vilken utsträckning sociala medier egentligen fungerar i 

marknadsföringssyfte. Tidigare har nämnts att sociala medier är bra för att bygga långsiktiga 

relationer och att det inte lämpar sig för ren försäljning. Däremot har ingen nämnt den 

möjlighet som finns genom Facebook att köpa en reklamplats med tydligt angiven 

segmentering. Genom detta kan sociala medier användas som en bättre 

marknadsföringsplattform. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel besvaras våra frågor och redogörs för implikationer med hjälp av diskussionen 

i analysen. Vi kommer även att presentera förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Problematik kring nystartande 

Som vi har tolkat intervjuerna så är kunskaperna om sociala medier begränsade. Dock har det 

visat sig att ett nystartat företag vill ta steget att utnyttja sociala medier. Det har framkommit 

att ha tydliga mål och vara engagerad i sin marknadsföring är viktigt. Med den 

utgångspunkten anser vi att lägga tid på planering innan en lansering sker. 

 

Genom den snabba utveckling som har skett de senaste åren inom sociala medier har dessa 

fått en allt större inverkan på våra liv. Vi kopplar gärna upp oss och tittar på till exempel 

Facebook vad som har hänt under natten. På våra ”väggar” postas olika erbjudanden från 

sidor som liknar de vi tidigare tittat på eller som matchar våra intressen. Ibland måste vi aktivt 

leta reda på ett företag för att få del av deras erbjudanden. 

 

Problemet här är att för att leta reda på ett företag så måste vi redan känna till att företaget 

existerar. Genom att planera sin lansering i sociala medier samt använda sig av betald 

annonsplats i de sociala medierna kan detta problem minimeras anser vi. Marknadsföringen 

bör planeras ordentligt innan lansering i sociala medier. Detta kan härröras från att företag 

skapar en marknadsföringsplan innan en lansering av en produkt. På samma sätt anser vi att 

företaget bör skapa en plan för hur marknadsföringen inom sociala medier ska åstadkommas. 

 

Idag kan vi se att vissa företag har Facebooksidor eftersom det förväntas av kunderna. 

Däremot kan vi inte se att marknadsföringen alltid är så tydlig. I vissa fall upplevs några 

inlägg som krystade meddelanden i ett enda syfte, att publicera någonting. Det pekar enligt 

oss på att kunskapen om hur sociala medier fungerar är bristfällig eller att företaget inte har en 

klar plan för hur kommunikationen ska gå till. 

 

6.2 Skillnader mellan traditionell marknadsföring och sociala medier  

Den traditionella marknadsföringen har under en lång tid varit det dominerande. Det har varit 

ett enkelt sätt att marknadsföra sig genom att utgå från det egna företaget, och från det skapa 

strategier. Kunden har varit en del av strategierna men mest som en variabel. 

Kommunikationen mellan företag och kund har varit riktad åt endast ett håll. Kundkritik har 

nått företaget först efter att en viss tid har förflutit. 

 

Marknadsföringen i sociala medier har tagit den traditionella marknadsföringen längre. Istället 

för att endast fokusera på det egna företaget har nu kunden fått en mer aktiv roll. Företag som 

missköter sig får genom feedback på olika forum direkt reda på vad kunderna tycker. På detta 
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sätt kan det talas om ett stort steg framåt i kundrelationer. Då internet till sin natur är 

tillgängligt för de flesta människor så ges kunderna en möjlighet att läsa andras omdömen. 

Det ställer stora krav på att företag reagerar snabbare än tidigare för att minska negativa 

effekter. 

 

Genom de intervjuer och e-post svar som har erhållit kan vi se att kunskapen om 

marknadsföringsmixen generellt och den utökade marknadsföringsmixen speciellt är 

bristfällig. Detta kan vara en av anledningarna till att marknadsföring genom sociala medier 

delvis liknar den traditionella marknadsföringen. Vi anser att inom upplevelseindustrin kan 

mer marknadsföring ske med utgångspunkt ifrån den fysiska miljön samt personalen. Då en 

upplevelse på hotell sker med inblandning av kunden spelar priset mindre roll i 

differentieringen. Detta menar vi beror på att den fysiska miljön har ett större värde än det 

rent ekonomiska. Vidare kan nämnas att personalen har en stor inverkan på hur kunder 

upplever en vistelse på ett hotell. Elite Grand Hotel är medveten om detta och arbetar mot att 

upprätthålla kvalitén på personalen. 

 

I vår casestudie av Elite Grand Hotel går det att urskilja hur ett företag som precis har startat 

tänker kring sin marknadsföring. I dagsläget är det svårt att förutse hur marknadsföringen på 

Grand kommer att utvecklas i framtiden. Vad som går att se är att engagemanget som finns på 

Grand Hotel är en faktor som bör tas i beaktning när ett nytt företag ska startas. 

 

6.3 Vidare forskning 

Då Elite Grand Hotel är nystartat finns det stora möjligheter till fortsatt forskning. Vi anser att 

en undersökning av genomslagskraften i olika sociala medier beroende på segment kan vara 

värt att vidare studera. Detta för att se hur en optimering marknadsföringen för den valda 

målgruppen skulle kunna gå till. 

 

Vidare anser vi att en studie av företags relationsbyggande genom sin marknadsföring är 

intressant. Detta eftersom vår studie visar att relationer har stor betydelse inom 

upplevelsindustrin, samt att relationer har en stor inverkan på hur vi som individer reagerar på 

positiv och negativ information gällande företag vi är lojala mot. 
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Bilaga 1 - Våra konkreta förslag till Grand hotel 

Vi anser att det finns stora möjligheter för Grand Hotel att bli framgångsrikt. För att få de 

potentiella kunderna att välja just Grand och de befintliga kunderna att komma åter måste de 

differentiera sig från resterande hotellutbud. Varför ska kunderna välja att bo på just Grand 

Hotel Gävle? Vi vill se Grand som ett upplevelsehotell, de ska inte bara sälja övernattning på 

ett hotell utan rum för upplevelser. Idag har Grand inte tagit det kvalitativa språnget. I viss 

mån håller de fast vid Kotlers tänkande kring de 4p:na och har ännu inte tagit det aktiva steget 

att använda sociala medier fullt ut.  

 

Idag har Grand Hotel ett alldeles för lågt pris, de kan inte kosta lika mycket som andra hotell i 

Gävle som inte håller i närheten till samma standard. Grand måste betona att de erbjuder 

någonting som en upplevare vill ha. Kan de prestera, så är upplevaren redo att betala för det. 

De måste tänka utanför boxen, de måste förstärka sin storytelling, det räcker inte med att 

hotellet är gammalt och anrikt, hotellet måste ha en stark berättelse. Nedan följer en rad 

förslag till Grand hur hotellet ska förvandlas till rum av upplevelser: 

 

Under ett besök av Elite hotels VD Bicky föddes idén genom samtal mellan honom och ett 

antal hotellgäster.  Idén att på sommaren anlägga en sandstrand på andra sidan ån mot Grand 

Hotel. På stranden finns det en servering och möjlighet till att sola och njuta av den svenska 

sommaren. Då vi sedan går mot kallare tider skickas sanden iväg för att åter läggas till 

nästkommande sommar. Tänk dig sedan att få glida in med båten en sommardag på Gavleån 

och lägga till i närheten av Grand Hotel för att spendera natten där. Vintertid ser vi möjlighet 

till skridskoåkning på ån. Det är inte bara vackert och centralt utan en lockande möjlighet för 

gästerna.  

 

Idag finns det stort intresse för föreläsare av olika slag, Petter, Blondinbella, Annika Östberg 

m.fl. Vi ser möjligheten att ordna events med föreläsningar som kombineras med 

övernattning. Detta går hand i hand med konferensmöjligheterna de anställda redan talar om.  

 

Det talas mycket om Grands vackra terrass. De anställda på hotellet är väl medvetna om 

efterfrågan och ser den potential som finns. Idag är terrassen fullt belamrad med diverse 

ventilationsanordningar. Arkitekter har dock inviterats för att finna en lösning som uppfyller 

alla krav.  

 

Facebook används av i stort sätt alla och vi tycker därför att Grand ska synas där. Du kan som 

användare välja segment genom att exempelvis endast annonsera för en viss ålder eller region. 

Vi ser också möjlighet till utveckling med hjälp av marknadsundersökningar osv på det 

sociala nätverket. Vidare ser vi hur Twitter kan vara användbart för att snabbt få ut korta 

meddelanden till Grands följare, det kan röra olika erbjudanden. Eftersom Grand har 

affärsresenärer som största målsegment är annonsering på LinkedIn givet.  
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Bjud in pressen till exempelvis ett dygn på Grand, där personen i fråga får hela 

hotellupplevelsen för att sedan skriva om upplevelsen. Det finns dock uppenbara nackdelar 

med detta, skulle någonting vara fel, så kommer det att stå. Detta skulle inte vara betald 

reklam och därför kan Grand inte styra vad som skrivs. Vi befinner oss också i gränslandet 

vad som är redaktionellt utrymme och betalning för reklam.  

 

Källarplanet erbjuder idag bland annat gym och jacuzzi. Nanna talade vid vårt möte om 

möjligheterna till utveckling med diverse spabehandlingar. Grand kan, enligt oss, spinna 

vidare och utveckla verksamheten med att erbjuda gästerna frisör, massör och olika 

kombinationserbjudanden med Grands ost- och vin rum. På så vis lockar de även kunder som 

inte övernattar, utan vill ha extra lyx.  

 

För att locka gäster kan Grand Hotel erbjuda en full Gävleupplevelse genom guidade 

upplevelser i staden. Järnvägsmuseet, Fängelsemuseet, Engeltofta, stadsparken, Staketgatan 9, 

där Sveriges första kidnappning ägde rum, är bara ett fåtal exempel på upplevelser. Det kan 

vara lämpligt att anlita ett externt företag att sköta guidningen. För att spinna vidare på denna 

idé kan seegway guidning också var en kul idé. 

 

I Gävle är hockeyn en stor industri, såväl som fotbollen, de lockar ett stort antal åskådare. Vi 

ser möjligheter till paketerbjudanden som innehåller matchbiljetter, övernattning och kanske 

något kul erbjudande i restaurangen/baren. Samarbeten med diverse upplevelseerbjudande 

aktörer i Gävle som Gasta Comedy, Estraden och Konserthuset. När det händer någonting 

intressant i Gävle på såväl konserthuset eller Strömvallen, kommer det ett antal gäster som 

inte bor i Gävle. Vi ser möjligheter att erbjuda dessa gäster en full upplevelse genom diverse 

samarbeten. Detta lockar såväl gäster till Grand som till de olika evenemangen.  
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Bilaga 2 – Intervju med Marie Berglund 

               

Intervju med Marie Berglund, hotelldirektör Grand Hotel 

Gävle tisdagen den 5 Mars 2013 kl. 10.30 

 

E & R: Jätte kul att få se hotellets insida!  

 

Marie: Har ni vart på Riche i Stockholm? Här får man lite samma känsla i baren. Det är lite 

modernare och luftigare. Matsalen är mer som man tänker Grands veranda stuk. Lite mer fine 

dining, men ändå lite sparsmakat.  

 

E & R: Hur många är anställda på hotellet? 

 

Marie: Det är fastanställda ca 20-25 st.  

 

E & R: Vi skulle vilja be dig dela med dig av dina tankar kring marknadsföringen.  

 

Marie: Vi har en central del i Elite of Sweden där det finns en central marknadsföringsdel. 

Där sitter en försäljnings- och marknadschef. Så finns det marknadskoordinationer som sitter 

utspridda i landet som ansvarar för olika hotell. De satte igång marknadsföringen tidigt. Att 

tala om att nu kommer hotellet, det kommer vara Elite, i detta stuk osv. Man öppnade en 

webbsida, lite i de sociala medierna som Facebook.  

 

E & R: Så ni använder er av sociala medier i er marknadsföring?  

 

Marie: Inte fullt ut än, men det är förhoppningen. Norrland har inte tidigare vart en så stor 

marknad, nu vill vi tala om att Grand finns i Gävle. Örnsköldsvik har även det ett helt nytt 

hotell som öppnar i början på april. På så vis har vi marknadsfört oss, men vi har ännu inte 

gjort någonting stort, vi har ännu ingen marknadsplan. Vilket vi ska göra tillsammans med 

restaurangpersonal och hotell personal. Där är vi inte än, vi har dock en ganska stark grund att 

stå på centralt. Marknadsföringen kommer till 90 % skötas lokalt. Detta är olika beroende på 

vilken kedja du jobbar i, vissa jobbar bara med central marknadsföring. Exempelvis Scandic 

jobbar 70 % med sin centrala marknadsföring och 30 % som då är lokalt skött 

marknadsföring.  Det är lika inom Clarion, där jobbar man mycket med central 

marknadsföring och lite gran lokalt.  

 

E & R: Vilka är det som jobbar med den lokala marknadsföringen på Grand? 

Marie: Det är jag, vår försäljningschef, en tjej från hotellsidan och Johan på food and 

beverage. Vi måste prata samma språk.  
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E & R: Vi känner oss intresserade av marknadsföring via sociala medier, vilket är just det vi 

önskar skriva vår uppsats om. Den unika möjligheten vi ser med just Grand är möjligheten att 

få delta från början av uppbyggnaden av en marknadsplan i stället för att komma in i slutet av 

processen och se den färdiga produkten. Vi har som förhoppning att i slutskedet kunna ta fram 

ett antal råd och tips för hur företag framgångsrikt kan marknadsföra sig med hjälp av sociala 

medier.  

 

Marie: Det är vi inte vassa på, och det är vi inte heller i kedjan överhuvudtaget. Jag kommer 

från friskolebranschen där är de superduktiga att använda sig av sociala medier. Syns du inte 

så finns du inte. Det är Facebook, Twitter, Spotify, du är precis överallt för att prata med 

ungdomar. I det fallet är din målgrupp unga ungdomar och de når du inte på annat sätt. Du 

kan tänka att du når föräldrarna men hur stor inverkan har föräldrarna idag på sina ungdomars 

val av gymnasieskola!? I fallet Grand ska vi nå ut till så bred målgrupp, i de olika segmenten, 

vi har affärsresenärer, konferensgäster, privatgäster, privatgäster som vill ha fester, 

restauranggäster, bargäster. Vad har du för åldrar? Behöver du bry dig om ålder? Eller ska vi 

bara kolla på livsstil? Du har så många olika parametrar. Vi kan inte skjuta med hagelbössa 

för att fylla ett ställe. Du måste sätta en nisch. Då kan man titta på 70- och 80-talister. Är det 

där vi ska vara? Vad gör de idag!? Hur reser sedan 60-talisterna? Det är inte lätt! Vad ska vi 

lämna ur på sociala medier? Skriver du på Facebook som exempelvis restaurangchef att denna 

vecka har jag jobbar 200 timmar? Är det för privat? 

 

E & R: Hur ser det ut med er traditionella marknadsföring? Har ni använt er av det hittills?  

 

Marie: Det har vi absolut gjort! Det vi har fått gratis som är ovärderligt är all media vi fått via 

lokal press, radio, på lokal tv.  

 

E & R: Vi läste Gävles gratistidning Nöjesmix där det fanns ett reportage om just Grand och 

dess personal.   

 

Marie: Precis, vi har fått otroligt mycket gratis. Vi har inte gjort mycket marknadsföring.  

 

E & R: Med att hotellet ligger på denna plats så har man sett att det är någonting på gång med 

tanke på ombyggnationen vilket väcker nyfikenhet.  

 

Marie: Vi måste göra saker för att visa oss utåt. Nedanför hotellet mot ån tänker vi oss en 

uteservering till sommaren. Att det väcker intresse, jaha är det här den kända personen ska 

spela osv? Jaha det är han som jobbar i baren? Stan är så liten att vi måste tänka vilka vi har 

anställda, bara de är marknadsföring.  

 

E & R: Vi såg en gammal film på filmarkivet från en middag på Grand, inspelad 1933.  

 

Marie: Åh så kul, det ska jag absolut kolla upp! 
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E & R: Känns det aktuellt från ditt håll med ett samarbete för skrivandet av vår uppsats? 

 

Marie: Absolut! Jag skulle vilja att ni tittar på, såhär ska ni göra! Det här behöver ni göra med 

sociala medier och detta med traditionell marknadsföring och det här tycker vi är målgruppen 

för er! Att ni sätter er och fördjupar er, vi är ett nyöppnat ställe och att ni tänker, hur gör man 

då? Så vi slipper gå på nitarna som man gärna gör då någonting är helt nytt.  

 

E & R: Det är precis i de banorna vi har tänkt skriva vår uppsats. Vi vill utveckla råd och tips 

för marknadsföring inom sociala medier, vad och hur ska man gå tillväga. Hur och var når vi 

önskade segment?  

 

Marie: Det vore toppen och skulle underlätta otroligt mycket för oss. Då får vi även er syn på 

det som är i den åldern ni är. Att så här ska ni vara på sociala medier. Vad sänder det för 

signaler om vi exempelvis lägger upp en bild på en skumpa i baren osv. Är det rätt signaler 

mot den målgrupp vi ska ha på hotellet? Bicky är en super entreprenör, det finns ingenting 

som är omöjligt. Han var här i söndags och hittade ett gäng ungdomar som åt frukost på 

hotellet, han fick igång dem i dess tänk. Så tillsammans hade de byggt en sandstrand på 

sommaren. På sommaren tar vi dit stranden och bort den på vintern. Så sätter vi dit solstolar 

och har en servering, perfekt! Han är väldigt inne på att det ska vara blandad målgrupp mot 

70- och 80-talister.  

 

E & R: Så ni känner att det är marknadsföring inom sociala medier som gäller? All in? 

 

Marie: Absolut! Vi vill absolut inte ha det tråkigt och mossigt, absolut inte! Sen får vi inte 

glömma att vi har en pompös miljö och här ska man trivas. Du får inte som gäst känna dig 

obekväm, det är viktigt.  

 

E & R: Vad har ni för öppettider gällande restaurang osv?  

 

Johan: Frukost 6.30 och sedan serverar vi mat till 23.00 Måndag-fredag är á la carte menyn 

öppen till 22.00 med barmeny till 23.00 fredag och lördag är det skjutet en timme så att á la 

carten är öppen till 23.00 och baren 00.00.  

 

(Vi presenterar oss för barchef, Johan) 

M: Det här är Emma och Robert från Högskolan i Gävle och ska göra sin c-uppsats i 

marknadsföring och ska hjälpa oss att ta fram hur vi marknadsför oss på ett bra sätt. 

 

Johan: Vi får hjälp bara sådär ändå alltså, det låter ju helt fantastiskt.  

 

Marie: Vi har pratat mycket om sociala medier, hur ska vi göra? 

 

Johan: Det är de vi känner att vi ska göra, men det måste bli på rätt sätt. Det är där 

utmaningen kommer. Att man ska vara med är vi överens om. Det ska skötas på ett snyggt 

och proffsigt sätt. Det är inte så lätt att bara lägga ut.  
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E & R: Det blev lite snabba svängar att du började arbeta på Grand, berätta! 

 

Marie: De ringde från Elite och undrade om jag var intresserad. Jag gick till Anders vår 

koncern-VD och berättade om erbjudandet, kan du släppa mig nu? Han svarade, ja Marie det 

går bra. 
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Bilaga 3 – Intervju två med Marie Berglund 

Följande intervjuer utfördes under fredagen den 5 april 

2013 på Grand Hotel Gävle 

 

I samtliga fall började vi intervjuerna med att presentera 

vårt examensarbete. Innan alla samtal frågade vi om det 

gick bra att vi spela in vad som sades.       

         

 

Intervju med Marie Berglund, hotelldirektör Grand hotels Gävle 

 

Marie: Det är så bra att ni ska skriva ert examensarbete här eftersom att vi får hjälp med hur vi 

ska tänka. Just nu springer vi och famlar lite grann.  

 

Styrkor: Vi behövs! Det behöver finnas ett hotell och restaurang i Gävle som vårat, det får vi 

ofta höra. Vi ligger centralt. Vi är en full service hotell som har öppet dygnet runt. Vi har en 

personal som har sökt sig hit för att man vill jobba just här. Det är karriärs inriktat på alla 

avdelningar. Det är ett sådant driv och det är skithäftigt. Det finns en stolthet hos personalen, 

fast att vi inte har namnet, Elite är inget känt varumärke. 

 

E & R: Men Grand är! 

 

Marie: Ja precis, Grand är ett känt varumärke. Personalen har sökt sig till Grand och 

byggnaden, inte till Elite.   

 

E & R: Bor de flesta anställda på Grand i Gävle, eller har närheten till Centralstationen gjort 

att många utomstående sökt sig hit? 

 

Marie: Det är ungefär 50/50 

 

Elite är en styrka i sig. För oss i branschen står Elite för kvalité och klass men är inte så känt 

för den gemene mannen. Branschfolk tänker på det som nästan 5 stjärnigt. En annan styrka är 

att hotellet drivs tillsammans med personalen. Det är inte centralstyrt, allt är lokalstyrt.  

 

Svagheter: Vi har en fantastiskt förstklassig produkt, dock har vi inte lyckats leverera det ut 

till den gemene mannen. Vi har inte nått ut till marknaden men till bransch folket. Elite har 

växt väldigt snabbt, från ett tiotal hotell till 26 hotell idag. Det är en svaghet att vi inte nått ut 

till den stora massan. Vi kanske inte ska vara där, men man behöver prata Elite. En både 

styrka och svaghet är att det är en sådan klass att det nästan känns 5-stjärnigt. Vilket gör att 

det är en svaghet att vi inte får tillräckligt med beläggning.  

 

E & R. Vi har kollat på andra hotell i Gävle som inte alls håller samma klass som Elite men 

ligger runt samma prisklass.  
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Marie: Det slår tillbaka på oss som en svaghet att vi inte fattat vilket pris vi ska lägga oss på. 

Vi har en strategi, då vi köper oss beläggning i början. Men vi ska inte dumpa priserna i 

Gävle. För om vi börjar sänka priserna då kommer tyvärr Scandic och Clarion hänga med. Då 

förstör vi prisbilden. Parkering, det måste finnas en parkering som det står Elite hotels på.  

Rutiner, då man startar upp så sitter inte alla rutiner. Det kan fallera på service. Små detaljer 

som inte än är färdigt, inkörningsproblem. Det kan även övergå i en styrka, då vi hela tiden 

utvecklas. Vi kan vara oerhört lyhörda vad gästen tycker.  

 

Möjligheter: Till sommaren, 2013, ska vi ha en uteservering längst byggnaden mot ån. Den 

kommer rymma ca 20 platser. Vi måste lämna 1,5 meter för passage på trottoaren, så man 

sitter längs med väggen.  

 

Hot: Alkoholtillstånd! Det gäller att sköta det på ett professionellt sätt, annars ryker 

tillståndet. Det är marknaden som styr oss. Vi måste se till att leverera. Om vi ser på resultatet 

för mars månad så har inte businessen i staden ökat, utan vi har tagit gäster från ordinarie 

business. Det är bra för oss men det är inte bra för Gävle. Vi måste få in ny business, vi måste 

vi titta utanför staden. Vi ska plocka business är ställen som Sandviken, från Uppsala, de som 

vänder i småbyar vid industrier som Söderfors. De gästerna åker nu till Älvkarleby och 

Uppsala, de gästerna måste vi plocka. Annars kommer vi urholka staden och då kommer 

småhotellen som ex Hotell Gävle behöva klappa ihop.  

 

SCA: Vi har oerhört hög kompetens på vår personal. All personal är högutbildad. 
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Bilaga 4 – Intervju med Lena Nannebro 

 

Lena Nannebro, försäljningschef Grand hotels Gävle 

 

E & R: Kan du berätta hur vägen till försäljningschef på 

Grand Hotel sett ut? 

 

Lena: Jag har tidigare vart på både Scandic Gävle väst och Scandic CH, som konferenschef. 

Jag fick förfrågan om tjänsten som försäljningschef på Grand. Jag har tidigare aldrig bott på 

ett Elite hotell och känner överhuvudtaget inte till så mycket om dem. Jag älskar dock detta 

hus, det är en av Gävles vackraste byggnader. Sen att få vara med från början, det tror jag man 

bara får uppleva en gång i livet. Så jag tvekade aldrig! Jag tillträdde tjänsten i november, då 

var det bara jag och 70 hantverkare i huset. Vi hade varken toalett eller vatten. Jag tycker att 

man har lyssnat på huset då det har renoverats. Det är sobert, det är smakfullt, man har 

blandat det nya med det gamla på ett bra sätt.  

 

E & R: Vem har inrett hotellet? 

 

Lena: En firma som heter Gunnar Svensson, han är från Sthlm och gör alla Elite hotell. De är 

tre generationer och de är fantastiskt duktiga. De har gjort precis allting. Det är ett annat gäng 

som har bäddat och hängt gardiner i samråd med Gunnar Svensson.  

 

E & R: Till en början vill vi be om dina tankar kring SWOT analysen, vad ser du att Grand 

har för styrkor? 

 

Styrkor: Att vi är unika är en otrolig styrka, för det är vi, det är ett unikt hotell. Byggnaden 

framförallt är unik. Sen den styrkan vi har är att 99 % av Gävleborna är positivt inställda, vi 

har befolkningen med oss, de är glada att någon har tagit på sig byggnaden och rustat upp den. 

Vi levererar en produkt som är top notch, detta gäller allt från lakan i sängarna till toapapper 

på gästtoaletten. Allt är det bästa man kan få, hela vägen. Jämfört med exempelvis Clarion 

som är centralstyrt har vi en styrka som är lokalstyrda.  
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Svagheter: Det är en svaghet att folk tror att vi är för dyra. Eftersom att vi är fyrstjärniga och 

det är någonting vi måste försöka tvätta bort. Då folk frågar mig vad det kostar blir det alltid 

överraskade och säger: Kostar det inte mer!? Den kommentaren får jag varje gång. Parkering! 

Vart gör jag av bilen? Det är en ständig fråga vi brottas med! Nu finns det parkeringar men 

inte så tydliga för gästen. Vi måste alltid förklara att det finns p-hus osv, det är inte självklart.  

 

E & R: Ser ni möjlighet till egen parkering? 

 

Lena: Ja absolut, det är på g att bli av, men det finns inte just nu.  

 

Möjligheter: Egen parkering! Någonting som finns på allas läppar och som precis alla frågar 

om det är terrassen på taket. Det frågar varenda en! Det finns ingen som hittills ställt frågan.  

 

E & R: Vad har ni för planer för terrassen? 

 

Lena: Det vet vi inte än.  

 

Din vision för Grand: Jag ser framför mig ett levande, fullbelagt hotell. Med fullt av nöjda 

gäster. Som man nästan står i kö för att komma till. Redan idag har vi många lokala som 

kommer hit och käkar, så vill vi gärna att det fortsätter. Det är jätteroligt! Då vi har haft 

visningar har många lokala sagt att de vill komma och bo här, de säger att de vill vara turister 

i sin egen stad och det gillar jag. Jag tycker att folk ska se detta som att unna sig lite extra lyx 

i vardagen.  

 

SCA:  

Då vi sökte personal till Grand så fick vi in otroligt mycket ansökningar, fast vi inte hade 

någon annons. Personalen söker sig hit! 

 

Våra otroligt sköna sängar! Vi har fantastisk kvalité på våra möbler. Det är 100 % bomull i 

våra lakan osv. Vi har oerhört hög kvalité!  

 

Segment: Egentligen vill vi att alla ska komma hit. Men så är inte sanningen för vi är till 

exempel inte det ultimata barnhotellet. Vi har inte lekrum osv som andra hotell erbjuder. De 

vanliga resenärerna! Affärsfolket tror jag vi är jättebra för, som åker tåg. Tekniskt är vi långt 

fram med exempelvis trådlöst i hela hotellet. Vi har mycket pensionärsgäster som kommer hit 

och vill äta och dricka gott. Jag säger att vi har Gävles bästa kök och kockar. Igår var det fullt 

igen, där sticker vi verkligen ut! 

 

Vi har också en del bröllop och fester i och med att vi har denna miljö. 
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Bilaga 5 – Intervju med Beatrice Unne 

                                  

Beatrice Unne, husfru Grand hotel Gävle                               

 

E & R: Berätta kort om din bakgrund, hur har vägen fram tills nu 

sett ut? 

 

Beatrice: Jag gick hotell och restaurang på gymnasiet. Efter det 

jobbade jag några år i Stockholm på frukost och lite annat på 

hotell.  Därefter jobbade jag på Dressman i 8 år, i Stockholm. 

Därefter flyttade jag till Gävle, då började jag på Engeltofta och på Järnvägshotellet, precis 

här bredvid. Så jag har jobbat 3 år på Granngården. Därifrån har jag sett att det börjat byggas 

här på Grand, jag har även sett det i tidningarna. Då ville jag direkt hit och det spelade ingen 

roll vad jag skulle göra här, jag ville bara hit. Då jag sökte så sökte jag ingen speciell tjänst 

utan det var Malin som föreslog husfru och sen är det klockrent.  

 

E & R: När tillträdde du tjänsten som husfru? 

 

Beatrice: 14 januari 2013. 

 

Styrkor: Vi har Gävleborna med oss, det kan vi använda på en rad olika sätt. Jag sökte mig hit 

och det ser jag som ett lyft i min karriär. Personal som har jobbat på städ i 25 år men ändå ser 

detta som ett kliv uppåt att få anställning på Grand fast att de har samma arbetsuppgifter. Det 

är jätteroligt att de känner stolthet att vara här.   

 

Din vision för Grand: Att det ska vara fullbelagt. Ett ställe som det pratas om. Att Grand har 

bra rykte.  

 

SCA: Vi har en jämn kvalité. Det är inte så att du kan få ett dåligt rum här. Du kan inte bo på 

den gamla avdelningen och om du har tur så får du bo i den nya delen. Jag tycker det är så 

tydligt att vi skiljer oss från de andra hotellen men det är så svårt att sätta ord på det, det är 

hela alltet. Det är så mycket, jag tycker vi är långt från de andra hotellen. Vi alla här är unika!  
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Bilaga 6 – Intervju med Johan Zingmark 

 

Johan Zingmark, restaurangchef Grand Hotel Gävle               

 

E & R: Kan du berätta lite kort om din bakgrund? 

 

Johan: Jag gick restaurangskola i Sandviken. Efter studenten 

jobbade jag runt lite som man gör i branschen då som kock på de 

flesta krogar i denna stad. Sen flyttade jag till England och 

jobbade som kock på ett spahotell därefter kom jag hem och 

hamnade på Scandic. Efter att ha vart där ett tag kände jag att det 

var dags att leta efter någonting nytt och började arbeta på 

Göransson arena som kökschef. Det var en helt annan värld mot vad jag är van vid. Där hade 

vi stora evenemang med 5000 gäster på julgalan, så det blir en industri på etta annat sätt. Sen 

tillträdde jag tjänsten som restaurangchef i januari 2013. Det är ytterligare en ny värld och nya 

utmaningar, det är fantastiskt att vara med under uppstarten av ett nytt hotell.  

 

Styrkor: En styrka är det positiva bemötandet vi fått genom att rusta upp denna byggnad 

istället för att bygga ett nytt hotell. Hade vi byggt nytt tror jag det hade vart mer negativa 

tankar. Alltid då det exempelvis kommer en ny skyskrapa så är det tjafs. Vi har istället fått 

höra: Så härligt att det blir ett hotell här igen! Vi ligger centralt, det är 97 steg till 

Centralstationen. De flesta av oss som jobbar här har sökt sig till Grand och inte från 

någonting annat vilket är stor skillnad. Personalen har sökt sig hit och vill jobba just här. 

Delaktigheten att få vara med om att skapa någonting nytt, är en styrka. Det är otroligt 

drivande att starta någonting från början. Sen att det dessutom är i dessa lokaler gör det inte 

sämre. För 10 år sedan pratade man nästan inte alls om Elite, men det växer hela tiden.  

 

Svagheter: Att vi inte kan leverera vår terrass. Kruxet med terrassen är att denna del vi sitter i 

nu är en utbyggnad och just nu är terrassen inte en slät yta då det är ventilation osv som är lagt 

där. Det finns inte mycket till yta där uppe nu. Visst vore det fantastiskt att göra någonting där 

uppe. Det tycker jag nästan är en svaghet nu eftersom att vi inte kan göra kunderna nöjda. Då 

alla har förväntningar och pratar om det. Det är inte mycket slät yta där uppe. Bicky har 

tankar på detta och arkitekterna tittar på det. 2013 blir det ingenting, vi får se vad som händer 

2014.   

Möjligheter: Vi har inte utvecklat denna produkt någonting.  Vi är där vi är och har någonting 

som är väldigt bra, men det finns hur mycket saker som helst att göra, obegränsad potential. 

Vi har bara rullat igång. Jag ser stora konferensmöjligheter för Grand. En stor fördel är att vi 

ligger precis vid stationen. Det går fort att transportera sig, så nog ska vi kunna konkurrera 

med större städer som Uppsala. Vi måste sälja hela upplevelsen! 
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Hot: Om fallet vore att vårt alkoholtillstånd försvann skulle det vara katastrof. Då är det kört! 

Det låter hemskt att säga men det kretsar mycket kring alkohol. Luncherna skulle funka men 

utöver det vore det kört. Äter du en god varmrätt vill ett stort antal avnjuta ett gott glas vin till 

det. Vill man ha den levande restaurangmiljön som man vill ha på kvällarna, så krävs det 

alkoholtillstånd. Clarion erbjuder exempelvis otroliga konferensmöjligheter, de är väldigt 

välorganiserade. Scandic Väst har en enorm parkering. De har pool, kommer du som 

barnfamilj så passar det jättebra. Men de har inte det här som vi har, stuckaturer!  

 

Din vision för Grand: Där både hotellgäster och lokala gäster kan mötas och umgås på ett bra 

sätt. Att vi inte blir ett stängt hotell, vi vill ha en miljö där alla känner sig välkomna.  

 

SCA: Personalen! Idag är vi ett team som sökt oss hit, vi är väldigt drivna och känner en 

stolthet att få arbeta här. Hur bra material man än har i miljö så är det personalen som 

levererar och då har man ett stort försprång.  

 

Segment: Vi måste ha affärsresande som grunden. Det kommer vi inte från. Men vi måste 

vara duktiga på bredden då affärsresenärer bor måndag-torsdag. Utöver det ha nöjesgäster, 

vardagslyxgäster på helgerna. Det är också en jätteviktig målgrupp. Det gäller att vi är på 

tårna.  

  



60 

 

Bilaga 7 – Intervju med Nanna Jansson 

                    

Nanna Jansson, fastighetsansvarig Grand hotel Gävle 

 

Jag sökte detta jobb för 1,5 år sedan, då jag kände att jag ville vara 

en del av det här. Byggnaden är en stor del av Gävles historia, det 

stod klart 1901 och var hotell då liksom nu. Jag tycker det är 

viktigt att vi ger tillbaka till Gävleborna, det är en stor del av deras 

historia. Det tycker jag är viktigt att man har med sig 

marknadsföringsmässigt.  

 

E & R: Berätta om din bakgrund!? 

 

Nanna: Jag har jobbat i fastighetsbranschen i 10år. Tidigare satt jag på polishuset och 

utbildade mig till larmoperatör. Jag fick ett samtal från Elite ett tag efter jag sökt, men då var 

jag lite tveksam eftersom att jag var ny på mitt jobb. Sen klev jag in i matsalen och kände att 

jag vill vara en del av det här. Jag är stolt och glad att jag fått möjlighet att arbeta här. Jag 

börjad arbeta här 1 februari 2013. Det har vart intensiva månader. Jätteroligt! 

 

E & R: Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Nanna: Jag gör allt, idag har jag klättrat på pelarna och rengjort dem, vart datatekniker, vart 

ner i källaren och vikt tvätt, det är allt, jag är hustomte. Jag har det fulla ansvaret för det 

fastighetstekniska att allt ska rulla. Det är allt från att det ska se rent och snyggt ut utifrån till 

att ventilation och el funkar, att personalen har bra inställda stolar, att gästen kan koppla upp 

sig på nätet.  

 

Styrkor: Jag ser att styrkan är en enorm produkt. Kåken är fantastisk! Personalen som stoppats 

in i kåken är oerhört duktiga, bandningen är super! Sammansättningen tror jag kommer bli 

succé! Den historiska bakgrunden tror jag väcker nyfikenhet, det är mycket bevarat som det 

var tidigare. Vi har behållit det gamla men ändå plockar in högteknologiska grejer.  

 

Svagheter: Många frågar efter terrassen. Det kan vi inte leverera vilket är en svaghet. Vi 

kommer öppna dessa fönster under varmare tider och det kommer förhoppningsvis gästerna 

bli nöjda med. Vi brottas med att gästerna vill ha komfort och ventilationsrören måste gå 

någonstans. Vi har för lågt räcke osv, så det måste vi jobba på. Problemet är också att det inte 

finns en naturlig utgång. Jag tycker att jag har svårt att se svagheter då jag tror vi alla är i 

någon form av eufori över detta nya hotell. Det är så kul att gå på jobbet, jag är så glad! 

 

Möjligheter: Hur många som helst! Jag tror vi kan utveckla detta hur mycket som helst! Det 

finns inget stopp. Vi har en källarvåning som inte ens är klar än, den är under byggnation. Där 

vi har relaxdel, gym, jacuzzi, upplevelsedusch, bastu, vinkällare, 12 hotell rum i källarplan, 
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ost och vin rum, mys rum, vinkällare. Detta kommer locka Gävleborna, att turista i sin egen 

stad. Vi kan utveckla med behandlingar, spa osv. Källarvåningen skall stå klar 24 april. 

 

Hot: Det kan alltid hända saker som att strömmen försvinner osv. Det ligger på mitt ansvar att 

allt sådant försvinner. Vi levererar inte och då slutar folk komma. Vi pratade mycket om det 

innan öppning, att vi måste leverera från början. Annars kommer ingen tillbaka. Vi måste ha 

en jämn kvalité.  

 

Din vision för Grand: Att vi ska kunna ge tillbaka eftersom vi fått så bra respons. Detta ska 

vara en samlingsplats för Gävlebor. Att använda huset som historiskt blivit utsatt för att 

exempelvis under 70-talet skulle det bli parkeringshus och då blev det stora protester. Vi har 

fått bra respons att någon tagit hand om huset.  

 

SCA: Miljön! Den har du ingen annanstans i Gävle! 
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Bilaga 8 – E-post svar från Ann-Sophie Myrefelt 

Ann-Sophie Myrefelt, hotelldirektör Radisson Blue och Park Inn by 

Radisson Uppsala 

 

Vi vill be dig kort presentera dig själv, hur har vägen till 

hotelldirektör på Radisson Blu Uppsala sett ut? 

 

Jobbat som direktör på Radisson Blu Hotel Uppsala och Park Inn Uppsala 

sedan 1/3-11. Fick jobbet för att driva Park Inn och samtidigt öppna och 

driva Radisson Blu. Innan dess 8 år som hotelldirektör inom First Hotels.  

Innan dess 17 år på SAS i olika befattningar, sista 5 åren som 

Produktutvecklare för flygplatsprodukter, och innan dess avdelningschef på Arlanda Inrikes. Började 

banan inom SAS som trafikassistent.  

 

Vad ser du att man behöver tänka på för att komma igång med sociala medier? 

 

Först bör man sätta ett mål, vad vill man uppnå via sociala medier, vilket budskap vill man förmedla, 

därefter analysera vilka olika sociala medier man vill använda sig av, och sätta strategier för dessa. 

Råd från mig är att börja i det lilla, det är relativt tidskrävande, så det är klokt att börja med ett par 

kanaler och sedan utöka. Man bör också tänka över vem som ska göra vad i organisationen angående 

sociala medier. 

 

Behövs det några speciella kompetenser? 

 

För att skapa intressanta och säljande Facebooksidor (med rätt landningssidor och budskap) tycker jag 

det är klokt att anlita ett företag som jobbar med detta (kopplingar sidan och places t ex). Det är väl 

investerade pengar. 

 

Hur krävande i din mening skulle du säga att det är? 

 

Inte krävande, man kan göra egna sidor, men som jag skrev ovan, väl investerade pengar för att få det 

snyggt och korrekt. De kan också hjälpa till att vara bollplank i hur man gör smarta kampanjer etc. 

 

Använder ni er av Facebook, Twitter eller LinkedIn för att marknadsföra Radisson Blu 

Uppsala? 

 

Facebook – för varumärkesskapande och marknadsföring av restaurangen framför allt. 

LinkedIn – personlig nivå 

Twitter – har vi inte börjat med ännu 

Instagram – på väg att starta upp, vi har ett konto 

Youtube – nästa nya kanal för att marknadsföra hotell 

Pinterest – på gång 

Tripadvisor – jobbar aktivt med denna kanal och svarar på gästinlägg etc. 
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Vi har ett verktyg, Revinate, som ger oss dagliga, vecko- och månatliga rapporter på samtliga sociala 

medier och hur vi ligger till i ranking mot tidigare perioder samt mot konkurrenter. Ger oss en mkt bra 

översikt! 

 

Säg att ett företag väljer att starta en Facebook sida, hur mycket tid bör man lägga på det? 

 

Man bör framför allt lägga tiden på planering och strategierna INNAN man startar sidan. Räkna med 

en arbetsvecka...? 

Uppläggning – beror på om man gör det själv eller anlitar ngn. Tar ett par veckor. 

Sedan är det tiden det tar att hålla igång Facebook, verktyget måste vara levande, dagliga inlägg helst 

och man måste vara aktiv och svara på eventuella inlägg. Kan ta hur mycket eller lite tid man vill, 

utifrån ambitionsnivå, men 1 timme/dag om man ska göra det riktigt bra. 

 

Vilka för- och nackdelar ser du med social media som marknadsföringskanal? 

 

Fördelar: Informell och tät kontakt med gäster/gillare. Bygger varumärke. Relativt billig kanal 

Nackdelar: Inte en bokningskanal, d.v.s. ger inte direkta affärer. Tar mycket tid. 

 

Vad har ni fått för respons på er marknadsföring genom social media? 

 

Vi har vunnit ett pris för bästa marknadsförare i Uppsala genom sociala medier. Många relaterar till 

oss som ett bra exempel då det gäller sociala medier. Vi spred vårt budskap om öppningen av 

Radisson och vår restaurang lokalt väldigt mycket via Facebook och fick bra respons på detta. 

 

Vilka resultat kan du se att marknadsföring genom sociala medier gett? 

 

Bra lokal kännedom om varumärket, en syn på Radisson som ett positivt och innovativt hotell. 

 

Vilka förändringar har du uppmärksammat sedan övergången till sociala medier? 

 

Lättare att snabbt komma ut med ett budskap, erbjudande, en informellare och vänskapligare kontakt 

med gäster/kunder. 

 

Vilka tips och råd har du för att undvika de klassiska misstagen inom marknadsföring genom 

social media? 

 

Ha inte en övertro på mediet, det kan inte skapa underverk och du ser inga direkta affärer. Se det som 

ett komplement till annan marknadsföring. Ta inte i för mycket utan börja i liten skala. Se till att hitta 

nivån på ton/språk. Kom ihåg att alltid svara som företag, inte enskild person. 
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Bilaga 9 – E-post svar från Ulrika Westin 

 

 

Ulrika Westin, Anläggningschef/VD Quality Hotel Sundsvall 

 

Vi vill be dig kort presentera dig själv, hur har vägen till 

Quality Hotell Sundsvall sett ut? 

 

Jag är 44 år, inbiten Sundsvallsbo. Jag har hela min karriär jobbat med försäljning och service på olika 

sätt. Jag var med och öppnade som hotelldirektör Clarion Collection Hotel Grand i Sundsvall, som 

också är en del av Nordic Choice Hotels. Gjorde ett par mellanår som platschef på SJ Contact Center i 

Ånge för att sedan komma tillbaka till hotellbranschen 8/10 2012 för att öppna Quality Hotel 

Sundsvall. 

 

Vad ser du att man behöver tänka på för att komma igång med sociala medier? 

 

Man behöver själv vara genuint intresserad och tycka det är roligt. Det ska vara drivkraften. 

 

Behövs det några speciella kompetenser? 

 

Social kompetens och ett varierat språk. God fantasi och liten portion orädsla. 

 

Hur krävande i din mening skulle du säga att det är? 

 

Allt man är intresserad av och tycker är roligt, är sällan särskilt betungande. 

 

Använder ni er av Facebook, Twitter eller LinkedIn för att marknadsföra Quality hotell 

Sundsvall? 

 

Facebook, Twitter och Instagram. 

 

Säg att ett företag väljer att starta en Facebooksida, hur mycket tid bör man lägga på det? 

 

Bra om man är osäker är att köpa tid hos en byrå som är duktig på sociala medier för att komma igång, 

några timmar. 

När man är igång tar det kanske 10-15 min/dag det beror ju helt på hur mycket man är intresserad. 

 

Vilka för- och nackdelar ser du med sociala medier som marknadsföringskanal? 

 

Egentligen inga nackdelar. Fördelar: snabbt, billigt, effektivt, kommunikativt, modernt. 

 

Vad har ni fått för respons på er marknadsföring genom sociala medier? 

 

Bara positivt, att vi är I framkant, duktiga, proaktiva, moderna. 
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Vilka resultat kan du se att marknadsföring genom sociala medier gett? 

 

Starkt lokalt och regionalt varumärke, att vi är heta och att det är hos oss det händer. 

 

Vilka förändringar har du uppmärksammat sedan övergången till sociala medier? 

 

Print blir mindre intressant, mer och mer gör vi i sociala medier. Det är helt enkelt mer effektivt. 

 

Vilka tips och råd har du för att undvika de klassiska misstagen inom marknadsföring genom 

social media? 

 

“Prata” med dina fans som om de är dina vänner… var inte för “säljig” det kan du driva på hemsidan. 

Var inte rädd vara personlig. 

 

Har du några erfarenheter du tycker vi kan ta lärdom av? 

 

Att lite orädsla för att göra bort sig ger stor framgång. 

Bjussa på sig själv är nyckeln till det hela. 
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Bilaga 10 – E-post svar från Maria Sand 

 

Presentation 

 

Vi skulle önska att du beskrev dig kort vem du är, vad och vart du arbetar samt hur länge du 

har varit i branschen. 

 

Jag heter Maria Sand och är delägare och VD för Hotel Esplanade sedan 1986. 

 

Marknadsföring 

 

Hur är din syn på skillnaderna mellan den traditionella marknadsföringen och marknadsföring 

i sociala medier?  

 

MF i Sociala medier är mycket snabbare och man kan själv snabbt uppdatera. 

 

Använder ditt hotell sig av sociala medier? 

 

Facebook 

 

Om ja, på vilket vis använder ni er av det? 

 

Sporadiska uppdateringar med tips och hälsningar 

 

Om nej, varför använder ni er inte av dessa kanaler? 

 

Anser du att det behövs speciella kompetenser för att arbeta med marknadsföring i sociala 

medier? 

 

Det gör det säkert , men det går också snabbt och enkelt att prova sig fram. 

 

Om ja, vilka kompetenser anser du behövs? 

 

Till att börja med kunskaper om hur man använder sociala medier, sedan vanliga kunskaper i 

MF 

 

Vad anser du behövs för att börja med marknadsföring i sociala medier? 

 

Ett Facebook konto 

 

Hur mycket tid anser du behövs läggas på marknadsföringen i sociala medier? 
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Allt från 5 min / dag till hur mycket som helst, men man bör nog inte trötta ut läsarna med för 

många uppdateringar och bilder per dag. 

 

 

Hur har responsen varit från er marknadsföring genom sociala medier varit? 

 

Positivt 

 

Går det att se mätbara resultat från marknadsföringen i sociala medier? 

 

Nej 

 

Om ja, vilka? 

 

Vilka förändringar har du uppmärksammat sedan starten av marknadsföring i sociala medier? 

 

Snabb kommunikation och dialog med gäster 

 

Vilka klassiska misstag anser du att det finns inom marknadsföring i sociala medier samt hur 

ska dessa kunna undvikas? 

 

För ofta och för sällan är inte bra. 

 

Har du själv några erfarenheter inom marknadsföring i sociala medier som du vill dela med 

dig av? 

 

nej 
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Bilaga 11 – E-post svar från Lisa Persson 

 

Presentation 

 

Vi skulle önska att du beskrev dig kort vem du är, vad och vart du arbetar samt hur länge du 

har varit i branschen. 

 

Mitt Namn är Lisa Persson, och jag arbetar med marknadsföring och försäljning på Scandic 

Malmen i Stockholm. Det är både intern kommunikation och denna externa 

marknadsföringen, samt olika typer av försäljning. Jag har jobbat i hotell-och 

restaurangbranschen i snart 10 år, men arbetat på Malmen sen 1 maj i år.  

 

Marknadsföring 

 

Hur är din syn på skillnaderna mellan den traditionella marknadsföringen och marknadsföring 

i sociala medier? 

 

Ja tycker att det som skiljer sig mest när det gäller dessa två eller i alla fall om man ser hur vi 

arbetar är att när det kommer till marklnadsföring på sociala medier så är det mer 

kommunikation och information än om man ser den traditionella marknadsföringen där det 

kan bli väldigt ”reklamigt”. Marknadsföringen på sociala medier berättar inet bara om 

produkten eller tjänsten utan även mer om företaget och personalen. Sen är det inte alltid så, 

och många använder även de sociala medierna till mer ren reklam. När det gäller 

marknadsföringen via sociala medier, ger man även konsumenterna en chans att återkoppla 

snabbt och man får en chans att föra en dialog som  är en stor skillnad jämfört med den 

traditionella marknadsföringen. 

 

Använder ditt hotell sig av sociala medier? 

 

Vi använder oss av sociala medier. Facebook, Instagram och TripAdvisor. 

 

Om ja, på vilket vis använder ni er av det? 

 

Se kommentar på första frågan. Vi kommunicerar och informerar mer än säljer. Vi berättar 

om hela oss som företag och inte hela tiden bara om produkter, även om det självklart händer 

också. 

 

Anser du att det behövs speciella kompetenser för att arbeta med marknadsföring i sociala 

medier? 

 

Nej, jag tycker att sunt förnuft räcker långt och så lite fantasi. Sen ska man så klart vara 

insatt i sin arbetsplats policy och regler när det gäller att kommunicera. 
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Om ja, vilka kompetenser anser du behövs? 

 

- 

 

Vad anser du behövs för att börja med marknadsföring i sociala medier? 

 

Det är bra att börja väl förberedd med bra uppbyggda konton med rätt information utskriven. 

Det är även bra att ha det tydligt för sig redan innan hur man ska formulera sig, när det 

gäller kommunikation, språk, svar till gäster/kunder och att man sen håller på den linjen rakt 

igenom. 

 

Hur mycket tid anser du behövs läggas på marknadsföringen i sociala medier? 

 

Svårt att säga, det beror på vad målet är och vad för marknadsföring man vill driva genom de 

sociala medierna. 

 

Hur har responsen varit från er marknadsföring genom sociala medier varit? 

 

Responsen är bra, det känns viktigt att vara tillgängligt där våra gäster kan nå oss.  

 

Går det att se mätbara resultat från marknadsföringen i sociala medier? 

 

Det kan man, och man kan säkert göra betydligt mer än vad jag känner till. I dagsläget 

arbetar jag inte extremt mycket med att följa upp statistik. 

 

Vilka förändringar har du uppmärksammat sedan starten av marknadsföring i sociala medier? 

 

Jag var inte med vid starten och har ingen på plats som kan svara på detta. 

 

Vilka klassiska misstag anser du att det finns inom marknadsföring i sociala medier samt hur 

ska dessa kunna undvikas? 

 

Ett misstag/ eller något som inte alla gör, är att inte besvara sina gäster. Oavsett positiv eller 

negativ feedback tycker jag att man alltid ska svara. Har de tagit sig tid att skriva en 

synpunkt, kan man ta sig tid att svara och kanske försöka åtgärda eller tacka för feedbacken. 

Ett annat fel man gör är att inte vara konsekvent, det blir aldrig ett bra resultat. 

 

Har du själv några erfarenheter inom marknadsföring i sociala medier som du vill dela med 

dig av? 

 

Gör gärna ett helt privat konto där man lägger upp inlägg på test för att se hur det verkligen 

ser ut, för att kolla stavfel och för att läser man det en andra gång brukar man hitta en ännu 

bättre formulering. 
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Bilaga 12 – Intervju med Niclas Ingwall 

Telefonintervju utförd den 4 augusti 2014. 

 

Presentation 

 

Vi skulle önska att du beskrev dig kort vem du är, vad och vart du arbetar samt hur länge du 

har varit i branschen. 

 

Mitt namn är Niclas Ingwall och är försäljnings- och marknadsföringschef på Nordic Hotels. 

Jag har jobbat med marknadsföring sedan 2000. Jag kom först från resebranschen sen har 

det varit inom hotell och konferens 2002. 

 

Marknadsföring 

 

Hur är din syn på skillnaderna mellan den traditionella marknadsföringen och marknadsföring 

i sociala medier? 

 

Traditionell marknadsföring, då talar vi om köpt annonsering. Man kan prata om köpt och så 

kallad förtjänad marknadsföring. Då pratar vi om PR då man försöker skapa sig nyheter. Sen 

så är det då sociala medier som är ena kanalen. Det är klart att det är två helt olika saker. Att 

köpa en annons och utgå med annons och arbeta med traditionell marknadsföring är ju ett 

gebit.  

 

Sociala medier är något helt annat. Man kan inte vara lika kommersiell i sociala medier 

tycker jag. Det är mer att bygga relationer och bygga ett intresse kring sitt egna varumärke 

och utbud. Givetvis så när man arbetar med annonsering traditionellt så handlar det om att 

skapa ett erbjudande och att få någon typ av köp eller ett avslut på den marknadsföringen. 

Medans sociala medier handlar om att skapa en relation till gästen, kunden eller 

samarbetspartners. 

 

Steget från an aktion till ett köp är mycket kortare i traditionell marknadsföring. Där vill man 

driva försäljning eller driva trafik till hemsidor, man har ett tydligt mål som ofta är 

kortsiktigt. Sociala medier handlar mer om ett långsiktigt mål tycker jag och använda det till 

att utveckla sin egen produkt eller sin egen verksamhet genom en dialog. Det är ju också 

fördelen med sociala medier att du kan ha interaktionen med dina kunder på ett helt annat 

sätt än traditionell marknadsföring, där jag har ett budskap som jag sänder ut och hoppas att 

någon tar emot det. Så interaktionen finns inte i den traditionella marknadsföringen kontra 

den i sociala medier. 

 

Använder ditt hotell sig av sociala medier? 

 

Ja det gör vi. Vi har två hotell, en restaurang och en isbar som använder sig av olika 

mediekanaler. 
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På vilket vis använder ni er av det? 

 

Vi jobbar med Facebook och Instagram. Sen har vi Twitterkonto på båda hotellen. Men de 

används knappt. Vi har dem för att ha koll om vi nämns i Twitterflöden. Vi har svårt att hitta 

en bra form för att använda oss av Twitter. Det är svårt att få ut ett budskap där. 

Våra gäster använder sig av Tripadvisor för att ge kommentarer om hotellet. 

 

 

Anser du att det behövs speciella kompetenser för att arbeta med marknadsföring i sociala 

medier? 

 

Absolut. Det behövs både tid och engagemang. Det kommer inte av sig självt, det är ju ett helt 

eget verksamhetsområde kan man säga. Det är viktigt att vara uppdaterad dels att man själv 

lägger ut aktivt i de här kanalerna så att intresset fortfarande finns. Så att folk fortsätter att 

följa och tittar vad vi gör plus att också vara där när något händer. I den bransch vi jobbar i 

handlar det om gäster som varit här och vissa är nöjda och vissa har kanske något klagomål 

eller är missnöjda. Ofta kanaliserar man det nu för tiden genom sociala medier. Mycket är 

Facebook och Instagram, men även Tripadvisor som också är en social mediakanal. Där är 

det väldigt viktigt att vi också är med och svarar upp och är på tårna om man säger så. Vi har 

som policy att svara på negativa kommentarer inom 24 timmar för att bemöta den kundens 

klagomål.  

 

Vad anser du behövs för att börja med marknadsföring i sociala medier? 

 

Det är viktigt att ha en ”sociala medierplan” på samma sätt som en marknadsplan. Varför 

finns vi i sociala medier? Vad vill vi få ut av det? Vilka budskap ska vi leverera? Vad är målet 

med det? Så det finns en tydlig struktur och att det inte blir något man gör när man har tid 

över, utan att det finns dels en tydlig plan men även en person som faktiskt ansvarar för det 

inom företaget eller verksamheten så att det hela tiden finns kontinuitet och att man följer upp 

det som sägs om oss i sociala medier. Många använder också sociala medier som en typ av 

kundservice. Istället för att ringa till oss så ställer man frågor på vår vägg. Då är det viktigt 

att vi läser där flera gånger om dagen och verkligen är på tårna och svara på de här 

frågorna eller önskemålen. 

 

Hur mycket tid anser du behövs läggas på marknadsföringen i sociala medier? 

 

Det beror på hur mycket frågor man får in och vilken målsättning man har. Man bör ha 

någon som är dedikerad, sen om det är en timme om dagen eller flera beror på hur aktiv man 

vill vara och hur mycket frågor, klagomål och liknande får man in på en dag. Men minst 30 

minuter till en timme bör man i alla fall lägga minst. 

 

Hur har responsen varit från er marknadsföring genom sociala medier varit? 

 

Från början när det gäller marknadsföring och kommunikation genom sociala medier så är 

den inte lika snabb. Den är mer att bygga relationer på lång sikt. Men vill du få ut ett 

kommersiellt budskap så funkar inte sociala medier på det sättet. Säg att vi har en sommar 

kampanj, betala för två och bo tre nätter. Då är den mycket effektivare i en köpt kanal, alltså 

annonsering, kontra om vi lägger den på Facebook eller Instagram. 
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Går det att se mätbara resultat från marknadsföringen i sociala medier? 

 

Ja, det mätbara är att antalet följare ökar. Vi har inga jättesiffror så vi kan bli bättre på det. 

Det är det vi har som mål, att hela tiden öka så att vi får fler och fler trogna följare. 

 

Vilka förändringar har du uppmärksammat sedan starten av marknadsföring i sociala medier? 

 

Från början hade många en övertro till sociala medier. Bara man var med på Facebook så 

skulle bokningarna ramla in och man skulle få väldigt mycket mer trafik till hemsidan. Jag 

tror att det där har taggats ner lite. Det handlar mer om att bygga långsiktiga relationer och 

det kommersiella värdet är kanske inte så stort. 

  

Vilka klassiska misstag anser du att det finns inom marknadsföring i sociala medier samt hur 

ska dessa kunna undvikas? 

 

Jag tycker att mycket det man gör är att ha för stort internt fokus. Att man kanske berättar om 

saker som är intressanta för oss som företag, men som kunden inte är så intresserade av. 

Ibland kan det vara att man sätter för höga ambitioner, till exempel att vi ska ha minst tre 

inlägg per dag. Det tror jag att flera gör misstaget att man sätter väldigt höga ambitioner och 

säger att nu ska vi vara extremt aktiva i sociala medier. Det är väldigt svårt att hålla den 

takten plus att det kan bli ganska ointressanta inlägg som ingen utanför företaget egentligen 

bryr sig om. 

 

 

Marknadsföringsmixen 

 

Använder ni er av den utökade marknadsföringsmixen i er marknadsföring? 

 

När man arbetar praktiskt med marknadsföring så finns teorierna någonstans i bakhuvudet. 

Men sen kan man ju inte säga att ”nu ska vi jobba utifrån de sju p:na”. Det är ju inte så man 

jobbar. Vi har en produkt, vi har ett pris, vi har en kvalité och så där. I vår bransch är det 

väldigt hård konkurrens. På Vasagatan där mina hotell ligger är det 12-13 hotell till som 

finns här. Alla har sina rum och alla har ungefär samma placement och ungefär samma pris. 

Där man kan göra skillnad i dag är bemötande och service. Det blir ju allt viktigare och 

viktigare eftersom alla hotell levererar ett rum, frukost eller en säng. Det som faktiskt kan 

göra skillnad är att vi har en personal som bara vi har. Det är ju bara vi som kan erbjuda den 

service som vi gör. Så det är absolut en viktig konkurrensfördel om man har en personal som 

går de där extra stegen och gör extra saker för kunderna. Sen kan det vara svårt i 

marknadsföringssyfte att använda sig av den. ”Vi har bra service”, vem har inte det?  

 

Hur ser du på de tre utökade delarna av marknadsföringsmixen? 

 

Personal är super viktigt. Fysiska miljön är också viktigt. Hur uppfattar man entrén? Hur 

uppfattar man lobbyn och rummen? Den är viktig att jobba med hela tiden så att det känns 

fräscht, det handlar om allt från städning till utsmyckning av blommor och sådana saker. 

Processerna för oss är att vara så bokningsbara som möjligt och att det ska vara så enkelt 

som möjligt för gästerna att boka. Så vill man ringa ska man kunna göra det, vill man skicka 

mail kan man göra det eller boka via hemsidan. Där är processen viktig för att göra det så 

enkelt som möjligt för kunden och att kunden själv får välja var han eller hon vill boka 

genom. 


