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Sammanfattning  
I och med den teknologiska revolutionen som har skett det senaste decenniet genom 

utvecklingen av Internet har förutsättningarna för turismorganisationer förändrats 

(Buhalis och Law 2008). Att arbeta med sociala medier har genom Internets framgång 

blivit en självklarhet för flera företag inom turismindustrin. Sociala medier har gett 

företagen en chans att enklare nå ut till en större del människor och snabbare kunna 

kommunicera ut sina budskap. Det har också gett konsumenterna ett snabbare sätt att 

kommunicera med företagen och direkt kunna ge feedback kring ett köp eller en 

upplevelse. Arbetet med sociala medier kan ske på olika sätt och företag lägger upp 

egna strategier eller får de förmedlade till sig av deras ledning. Det finns flera 

tillvägagångssätt när det kommer till sociala medier och de förväntade utgångarna kan 

skilja sig mellan företagen. 

 

Med detta i åtanke är syftet med studien att undersöka turismproducenters strategier 

kring användandet av sociala medier för att förstå vad det har för betydelse för 

företagen. För att ta reda på detta har vi intervjuat fyra turismproducenter som använder 

sig av sociala medier inom arbetet och skickat ut en enkät till turismproducenter i 

Kalmar och på Öland.  

 

Resultatet av studien visar att den mest utmärkande strategin handlar om att ha ett aktivt 

användande och att dela olika typer av inlägg på sociala medier. De producenter som 

visat sig ha tydliga strategier och som använder sociala medier mer frekvent är också de 

som kan se ett tydligare resultat kring användandet.  

  

Nyckelord 

Sociala medier, tvåvägskommunikation, strategier, turismproducenter.  
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Abstract 
With the technological revolution that has taken place over the past decade through the 

development of the Internet, the conditions for tourism organizations have changed 

(Buhalis and Law 2008). Working with social media has become a matter of course for 

several companies in the tourism industry through the success of the Internet. Social 

media has given companies a chance to reach out to a larger number of people and 

communicate their messages faster. It has also provided consumers with a faster way of 

communicating with the companies and directly giving feedback about a purchase or 

experience. The work of social media can take place in different ways, and companies 

set up their own strategies or get them communicated by their management. There are 

several approaches when it comes to social media and the expected outcomes may differ 

between companies. 
 

With this in mind, the purpose of this study is to investigate tourism producers' 

strategies regarding the use of social media to understand how it matters to businesses. 

To understand this we have interviewed four tourism producers who use social media in 

their work that are situated in Kalmar and Öland. 
 

The result of the study shows that the most distinctive strategy is to constantly have 

active use and to share different types of posts on social media. Those producers who 

have proven clear strategies and who use social media more frequently are also those 

who can see clearer results about the use. 
 

Keywords 

Social media, two-way communication, strategies, tourism producers.  
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till det valda ämnet för att sedan fortsätta till 

problematiseringen. Därefter presenteras frågeställningen och syftet i uppsatsen. 

Kapitlet avslutas med att vi redogör för vår valda disposition. 

	

1.1 Bakgrund 
I samband med att World Wide Web introducerades under tidigt 1990-tal förändrades 

förutsättningarna för kommunikationen via Internet. Utvecklingen ledde sedan till att 

Web 2.0 skapades i början på 2000-talet. Detta resulterade i tvåvägskommunikation 

avseende marknadsföring, kommunikation och nyhetsflöden. Utvecklingen av Internet 

har lett till att stora delar av turismindustrin digitaliserats (Cooke och Buckley 2008). 

Sättet att planera och boka resor på har förändrat genom Internets framgång och sociala 

medier är nu en viktig informationskälla för turister. Sociala medier låter turister dela 

med sig av sina egna erfarenheter och omdömen kring resor och upplevelser (Xiang och 

Gretzel 2010). Sociala nätverk såsom Facebook, Instagram och YouTube används idag 

av turismföretag på ett snabbt och effektivt sätt och gör det enkelt för dem att nå ut till 

sina kunder och dela information (Cooke och Buckley 2008). En medierevolution har 

uppstått genom social interaktion över Internet och Web 2.0 har blivit ett fenomen som i 

allra högsta grad används av unga (Cooke och Buckley 2008). Ett webbinnehåll som för 

endast några år sedan kontrollerades av organisationer och företag är nu ett innehåll som 

i stor utsträckning kontrolleras av privatanvändare eller som en dialog mellan dessa 

parter. Den huvudsakliga skillnaden mellan analog och digital text är hur företag idag 

kan dela information till sina kunder och snabbare nå fler människor (Munar 2010). 

Web 2.0 är ett relativt nytt fenomen som utvecklas hela tiden och ger större möjligheter 

för personer att vara innovativa och dela med sig av information. Det finns inte bara en 

definition av vad sociala medier är. Guesalaga (2016) förklarar det som konsumtionen, 

produktionen och utbytet av information och interaktion genom sociala plattformar. 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att det är internetbaserade applikationer som bygger 

på ideologiska och tekniska grunder från Web 2.0.  

 

Ytterligare ett fenomen som bidragit till att information kan delas på ett lättillgängligt 

sätt är det så kallade ”molnet”. Där arbetar man med servrar över Internet istället för 
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servrar på datorn. Anledningen till att denna IT-modell kallas för molnet är främst för 

att mjukvaran som nyttjas aldrig syns utan lagras på en extern resurs. En fördel är den 

tillgänglighet som det innebär. Genom en datoruppkoppling får man enkelt tillgång till 

lagrat material vart man än befinner sig i världen. Vilket är en stor fördel för företag då 

de enkelt kan dela information sinsemellan (Itmoln 2017). 

  

Turismindustrin kan ses som den största och snabbast växande näringen i världen där 

variationen av produkter och tjänster utgör marknaden (Svensk turism 2015). En 

bidragande faktor som gjort att turismen kan kallas världens största näring är att det är 

ett globalt fenomen som berör fler näringar såsom logi, mat och försäljning (Wearing 

2009). Turism är ett fenomen som ständigt ligger i förändring vilket kan göra det svårt 

för turismproducenter att följa med i utvecklingen (Page och Connell 2014). Det är ett 

ständigt arbete att förstå hur, när och varför människor utövar turismrelaterade 

aktiviteter (Page och Connell 2014). När vi talar om producenter i det här 

sammanhanget menar vi människor som skapar, arbetar eller marknadsför turism. De 

fyra ledande beståndsdelarna inom turism är bo, äta, göra och resa. Alla spelar en viktig 

roll för hur en destination upplevs. Turismproducenter behöver kommunicera och 

interagera med kunder genom olika kanaler för att kunna sälja och leverera sina tjänster. 

Med tanke på hur mycket Internet och sociala medier har vuxit de senaste åren är det 

centralt att förstå hur man kan arbeta med sociala medier inom ett turismföretag. 

Framfarten och den fortsatta utvecklingen gör det möjligt för företag att hantera mer 

information än någonsin (Cooke och Buckley 2008). De flesta idag använder sig av 

mobiltelefon eller en dator vilket gör att användandet av sociala medier kan resultera i 

ett konkurrenskraftigt verktyg (Van Dijck 2013).	

1.2 Problemformulering 
Digitaliseringen har satt sina spår både på människors psykiska välbefinnande, det 

sociala samspelet och yrkeslivet. Rättigheter, ägandeskap, utanförskap men även en 

mängd möjligheter öppnas upp för individen genom digitalisering (Region Halland 

2017). Konsumenter anpassar sig mer efter medielogiken då dokumentation i form av 

bilder och texter blir ett sätt att offentligt visa vad man har och gör och samtidigt få ett 

värde på det. Att dela med sig och dokumentera sin vardag ger individer chans till 

maktskapande då uppmärksamheten man får kan leda till ekonomisk framgång och 
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yrkesmöjligheter. Parallellt med detta leder sociala medier till stress för individen, att 

inte hela tiden vara där det händer och faktiskt njuta av nuet är ett problem som social 

medier bidrar till. Att ständigt kunna vara uppkopplad och se vad andra gör ökar 

chansen till missnöje hos sig själv (Gillbert 2014). 
  

Användandet av Internet, tillgången till datorer och mobiltelefoner samt förändringen 

som skett från analogt till digitalt har inte bara förändrats för turister och konsumenter 

utan även för producenter som arbetar med turism. Turismen är ett klart exempel på hur 

informationsteknik kan förändra en hel sektor. Det jobb som resebyråer och 

researrangörer förut tog hand om är nu information som enkelt kan sökas på nätet och 

försvårar överlevnaden för resebyråerna (Tengling 2007). De som innan endast 

konkurrerade med liknande byråer lokalt får idag konkurrera globalt mot sökmotorer 

och webbportaler över Internet. Rollen som mellanhand som resebyråer tidigare hade 

finns nästan inte längre då kunder direkt kan vända sig till olika turismföretag (Devece 

et al. 2015). 
  

Sättet att marknadsföra på är en annan del som förändrats med Internets framfart. Stora 

företag såsom Ving har slutat tillverka sin traditionella resekatalog för att till större del 

satsa på sin hemsida och sina sociala medier (Ving 2017). Fler företag har gått över till 

att marknadsföra genom appar och Internet för att nå ut till en bredare kundgrupp. 

Vilket nu kan anses svårare då konsumenter väljer vad de vill ta del av, till skillnad från 

förut då man fick reklam pushad på sig. Kataloger som innehöll information och resor 

till flera olika länder används inte längre på samma sätt utan kunden söker specifikt på 

den plats man vill besöka. Biljetter behövs inte längre skrivas ut i pappersform utan 

hanteras genom mobiltelefoner och resor bokas enkelt och snabbt genom Internet 

(Walle 1996). Då fenomenet är relativt nytt är teorier och forskning kring sociala 

medier avgörande, för att förstå hur ett företag ska kunna använda det till sin fördel. 

Forskning inom ämnet kan hjälpa att tolka och ge mening till beteendedata från kunder i 

form av antal klick, kommentarer, besökare och sökvolymer. Sociala medier kan ge nya 

möjligheter inom turismsektorn och skapa nya relationer. Genom att dela en bild, text 

eller video kan människor lägga till dig som vän på sociala medier, öka sitt sociala 

nätverk och få kunskap om destinationer (Sigala et al. 2012). 
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Baksidan av fenomenet sociala medier är i högsta grad lika central dock, äganderätt och 

vem som får dela vilken information och med vem handlar om kontrollen av innehållet. 

Svårigheten ligger hos företagen med stora sociala medier som ständigt måste ha koll på 

vad som skrivs och delas på deras olika sidor för att undvika missnöjda kunder. Med 

tanke på den mängd människor som dagligen använder sig av sociala medier är det 

förståeligt att företag behöver arbeta för att synas i flödet för syns du inte så finns du 

inte (Van Dijck 2013). 
  
Sociala medier spelar en viktig roll inom turismnäringen då industrin är 

informationsintensiv (Xiang och Gretzel 2010). Att använda sig av sociala medier har 

visat sig vara ett konkurrenskraftigt verktyg för företag inom turismnäringen (Zeng och 

Gerritsen 2014). Vi som konsumenter har dock bara sett det från vårt 

konsumentperspektiv. Att vi kan kommentera och leta information är för oss en 

självklarhet med hjälp av sociala medier. Men hur arbetar producenter inom turismen 

med sociala medier och finns det strategier kring användandet? Att förstå hur företag 

arbetar med sociala medier och undersöka vilken betydelse användandet har för 

företaget, ger konsumenter en förståelse för hur det fungerar ifrån deras perspektiv.  

	

1.3 Frågeställning och syfte 
Vilka strategier inom sociala medier används av turismproducenter?  
 

Studiens syfte är att undersöka vilka strategier som används av turismproducenter inom 

sociala medier och vilken betydelse användandet har för företaget. 

	

1.4 Disposition 
I studiens inledande kapitel ges först en bakgrund till vårt valda fenomen för att sedan 

förklara problemformuleringen där uppsatsens problem kommer att belysas.  Därefter 

kommer studiens frågeställning och syfte presenteras för att få en tydlig struktur i vad 

studien kommer att undersöka. Vidare kommer uppsatsens metodkapitel som vi valt att 

kalla forskningsdesign. Där går vi igenom vår valda metod för att få en klar bild av 

vilka tillvägagångssätt vi valt för att genomföra studien. Metodologiska begrepp har 

identifieras och sedan satts i relation till vår studie. Kapitel tre har vi valt att kalla 
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Sociala medier som kommunikationsverktyg där vi binder samman teori, empiri och 

analys för att se tydliga resultat mellan insamlad data och svar från våra respondenter. 

Teorin är uppdelad i tre olika kategorier som innefattar Hur man använder sociala 

medier, Syn på sociala medier och Sociala mediers betydelse för företaget. Under 

kategorierna har även underrubriker skapats för att göra studien så tydlig som möjligt 

och lätt kunna koppla vår insamlade empiri till teorin. I slutet av varje kategori finns en 

delslutsats som binder samman studieområdet. Sista kapitlet är vår slutsats där vi 

återigen presenterar studiens syfte för att sedan besvara det med hjälp av föregående 

kapitel och redovisar studiens resultat.  
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2. Forskningsdesign 
	

I detta kapitel redovisar vi vår forskningsprocess, vi förklarar våra vägval och 

motiverar även vårt metodval. Vi diskuterar kring vår valda ansats och presenterar de 

vi intervjuat för att samla in vår empiri. För att diskutera kvalitén i uppsatsen resonerar 

vi kring reliabilitet och validitet. 

	

2.1 Metodval 
Vår studie innefattar fenomenet sociala medier och vilka strategier turismproducenter 

använder sig av och vilken betydelse användandet har för företaget. Resultatet som vi 

vill uppnå är att analysera olika turismproducenters strategier och tillvägagångssätt för 

användandet av sociala medier. Tidigare studier och forskning relaterade till ämnet har 

gett vår undersökning fördjupade kunskaper om sociala mediers framväxt och strategier 

för ett framgångsrikt användande. Vi har valt att definiera vårt tillvägagångssätt som 

hermeneutiskt då vi studerar ett producentperspektiv som tillsammans belyser samband 

mellan användandet av sociala medier och dess betydelse för marknadsföring, 

kommunikation och relationsskapande.  

2.2 Avgränsning 
I vår studie har vi valt att avgränsa oss till turismföretag då sociala medier spelar en 

viktig roll för producenter inom turismnäringen (Zeng och Gerritsen 2014). Företagen 

har också valts utifrån det syftet att alla har som utgångspunkt att deras huvudsakliga 

kundgrupp är turister. För att få arbetet så bra som möjligt har vi gjort en geografisk 

avgränsning till Kalmar och Öland då vi anser att vi kan få en mer utförligt empiri 

genom personliga intervjuer.  

Vi har även avgränsat oss till fyra sociala medier vilket är Facebook, Instagram, 

YouTube och TripAdvisor. Största fokus ligger på Facebook och Instagram då dessa två 

sociala medier har överlägset flest användare i Sverige (Davidsson 2016). Dessa två 

plattformar är också fokuserade på kommunikation och används dagligen och är en 

integrerad del av de flesta människors vardag i dagens samhälle. Detta är även två 

kanaler väl utformade för företag att använda som ett marknadsföringsverktyg. Slutligen 

har dessa två sociala medier en skillnad i fokus då Facebook är mer textbaserat med 

möjlighet till bilddelning medan Instagram har bilder som huvudsakligt media där det är 
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möjligt att lägga till en kortare text (Van Dijck 2013). Vi ser dock att YouTube spelar 

en viktig roll i spridandet av videoklipp och TripAdvisor genom recensioner och 

feedback. 

2.3 Hermeneutik 
Då vi undersökt fenomenet sociala medier så är upplevelserna av användandet det vi 

behövde förstå och tolka. Genom intervjuer med företag som använder sig av sociala 

medier samt genom att läsa in oss på ämnet kunde vi tolka och förstå betydelsen av 

användandet. Inom hermeneutik finns en rad olika inriktningar, men i huvudsak ska 

frågor besvaras som behandlar vad som visar sig och vad innebörden i det är (Fejes och 

Thornberg 2015). I vår studie handlar det alltså om att undersöka vilka strategier inom 

sociala medier som används och vad det innebär för företagen att använda dessa. 

Hermeneutik handlar om att förmedla, tolka och förstå upplevelser av ett specifikt 

fenomen (Alvesson och Sköldberg 2009). En hermeneutisk ansats är därför lämpligt att 

använda i vår uppsats för att tolka och förstå användandet och utgångarna av 

användandet inom sociala medier och det kan vi göra genom att använda tolkning som 

analysredskap (Nyström 2007). Företagens upplevelser är vad vi satt i relation till den 

teori vi har tagit fram för att sedan tolka utgångarna av användandet. Hermeneutik 

handlar om innebörden av handlingar vilket är vad vi ska undersöka, vad har det för 

betydelse för företagen att använda sig av sociala medier? 

  
Inom hermeneutiken kan olika typer av empirisk data samlas in, analyseras och tolkas 

(Starrin och Svensson 2006). Vårt insamlade empiriska material kom från intervjuer 

samt en enkätundersökning, dock ligger största vikten vid intervjuerna. Vi antog innan 

uppsatsens början att de flesta producenter inom turismnäringen använder sig av sociala 

medier idag vilket vi fick bekräftad då 100 procent av de som besvarat enkäten intygade 

att de arbetar med sociala medier mer eller mindre aktivt. Vi intervjuade därför företag 

inom olika delar av turismnäringen och lade ihop de delarna för att förstå helheten. Ju 

fler som stödjer vårt antagande desto tydligare blir resultatet. De flesta människor har 

tillgång till sociala medier vilket stärker vårt antagande och ger producenterna en rimlig 

anledning till att arbeta med det (Davidsson och Thoresson 2017).  
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2.4 Forskningskvalitet 
En viktig aspekt i forskningsprocessen är att ha hög validitet då det innebär att alltid 

vara noggrann och se till att studien undersöker det som den utger sig för att göra 

(Eriksson och Wiedershei-Paul 2014). Definitionsmässig validitet innebär giltighet och 

relevans, alltså det som är överensstämmelsen mellan det teoretiska och den 

operationella definitionen. Det är viktigt att all data som samlats in i samband med 

undersökningen är relevant till frågeställningen (Larsen 2009). Validitet är det 

viktigaste mätinstrumentet för om det som ska mätas inte gjorts korrekt finns det ingen 

mening med studien, men om validiteten stämmer finns det ytterligare en aspekt att ta i 

beaktning nämligen reliabilitet (Eriksson och Wiedershei-Paul 2014).  
 

Reliabilitet definieras som pålitlighet och precision och det  är därför väsentligt att 

frågorna som ställs i samband med studien är tydligt preciserade så att respondenterna 

förstår och kan svara så verklighetstroget som möjligt (Larsen 2009). En viktig aspekt i 

diskussionen angående om studien är reliabel eller inte är att andra forskare ska kunna 

genomföra samma forskning och därmed komma fram till liknande slutsats (Larsen 

2009; Smith 2010).  
 

För att undvika låg validitet i vår uppsats har vi följt en intervjuguide då det minskar 

risken för frågor som inte är neutrala och att anteckningarna blir för selektiva. Genom 

att spela in våra intervjuer ökar också reliabiliteten då vi får med allt som sägs och 

risken för bortfall minskar. Vi kan även lättare fokusera på samtalet under 

intervjutillfället om vi inte behöver anteckna under tiden vilket också stärker studiens 

validitet (Ryen 2004).     

	

2.5 Datainsamling 
Att samla in olika typer av data stärker pålitligheten i studien (Smith 2010). Därför har 

vi valt att använda oss av en enkätundersökning, intervjuer samt sekundärkällor, vilket 

betyder att det är data skapad för ett annat syfte men vi anser att denna data hjälper oss 

att även stärka vår studie.  
 

För att förstå hur många som använder sig av sociala medier i Sverige har vi tagit del av 

data från hemsidan Svenskarna och Internet, de har undersökt svenska folket och deras 
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internetvanor. Denna data kommer ifrån en undersökning som gjorts där slumpmässigt 

utvalda personer i Sverige svarat på frågor kring deras användande av sociala medier. 

Vi hävdar att den sekundärdata vi använder oss av är presentabel då slumpmässigt 

utvalda människor i Sverige har deltagit i undersökningen år 2017 (Davidsson och 

Thoresson 2017). Det man ska ha i åtanke är att sekundärdata kan vara från olika 

perioder och insamlad på olika sätt vilket kan göra det svårt och jämföra med annan 

sekundärdata (Smith 2010). 
 

För att få en översikt på hur många företag som arbetar med sociala medier inom 

turismnäringen valde vi att skicka ut en enkät till 22 olika turismföretag i Kalmar samt 

på Öland. För att få en större spridning valde vi att maila ut enkäten till företag inom 

varje byggsten som omfattar turismen, alltså företag som arbetar inom logi, resa, 

turismrelaterade aktiviteter och restaurang. Vi använde främst enkäten för att se hur 

många av de tillfrågade företagen som arbetar med sociala medier men även för att se 

vilka sociala medier som främst används. 14 av de 22 tillfrågade företagen svarade på 

enkäten och 100 % av dessa svarade att de använder sig av sociala medier inom sitt 

arbete. Instagram och Facebook visade sig vara de mest populära sociala nätverken att 

arbeta med. I första frågan bad vi företagen specificera vilken bransch de tillhör. Vi 

frågade sedan hur stort företaget var i form av anställda och hur många som arbetar med 

social medier för att förstå hur mycket prioritering det lägger på arbetet. Slutligen ville 

vi få svar på vad syftet med användandet var och om de såg några hinder och 

möjligheter med sociala medier. Vi skapade enkäten och frågorna utifrån vårt syfte och 

för att förstå hur populärt det är inom företagen att arbeta med sociala medier och se 

vilka plattformar som används mest frekvent. Vi visste på grund av tidsbrist att vi inte 

kunde intervjua alla men ville få en mer generell bild av användandet från fler 

producenter och därför valde vi att skicka ut enkäten. Hela enkäten bestod av nio frågor 

med svarsalternativ och i vissa fall en kommentarruta för mer djupgående svar (se 

bilaga 2). 
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2.6 Kvalitativ intervjuanalys 
Intervjuer är ett välbeprövat sätt att systematisk inhämta data och kan i sin struktur 

efterlikna ett vardagligt samtal. Målet med en framgångsrik kvalitativ 

forskningsintervju är att få intervjurespondentens egna erfarenheter kring ett ämne och 

göra en ansats att täcka problematiken på både fakta och åsiktsnivå (Kvale och 

Brinkmann 2014). Veal (2011) redogör att kvalitativa intervjuer (till skillnad från 

kvantitativ datainsamling) innebär att gå på djupet och ställa följdfrågor för att skapa en 

bättre förståelse för frågeställningen istället för att enbart ta reda på svaren. Vi ville nå 

respondentens egna synpunkter, uppfattningar och erfarenheter och därför valde vi att 

genomföra kvalitativa intervjuer. I den kvalitativa intervjun ligger intresset hos 

respondenten då det bidrar med att intervjun går i olika riktningar och på så sätt skapas 

en öppen dialog (Bryman 2001). Därför valde vi att genomföra semistrukturerade 

intervjuer som ger respondenten möjlighet till flexibla svar med utrymme för personliga 

ståndpunkter (Bryman 2001). De teman som har berörts under intervjun är synen på 

sociala medier, användningen och de strategier som används samt betydelsen av sociala 

medier för företaget. Vikten av förkunskap och förståelse för frågeställningen är 

avgörande för en lyckad kvalitativ intervju. Om det finns brister kan det enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) resultera i att intervjuerna inte ger lämpliga svar och data som 

samlats in därmed inte blir användbar för den fortsatta bearbetningen och vidare 

analysen av materialet. 
 

Vi valde att intervjua fyra företag som alla har en anknytning till turismnäringen och 

sociala medier. För att få en bredare synvinkel av användandet av sociala medier valde 

vi att intervjua olika typer av producenter. Vi träffade Rebecca Strandén som är 

kommunikatör på Ölands Turistbyrå, Åsa Måård som är platschef på Calmar Stadshotell 

och Anette Söderström som arbetar som hotelldirektör på First Hotel Witt i Kalmar. På 

grund av tidsbrist mailade vi frågorna till Lisa Gefvert som arbetar med press och 

kommunikation på Destination Kalmar.  
 

Intervjuerna började med att vi berättade om studiens syfte för att ge en tydlig ram och 

för att underlätta för respondenten. Därefter fick respondenten berätta mer om sitt 

företag, dels för att informationen var användbar för vår studie men också för att 

respondenten skulle få börja intervjun med något som denne har stor kunskap om. Detta 
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skapar en trygghet över situationen på ett tidigt stadium. Detta styrker Ryen (2004) då 

hon anser det som grundläggande för att intervjun ska få en bra inledning. Intervjuerna 

fortsatte sedan med att ställa de frågor som vi framställt genom en intervjuguide för att 

skapa en tydlig struktur genom hela intervjun (se bilaga 1). Det är viktigt att frågorna är 

generella och inte ger en viss inriktning som skulle kunna styra respondentens svar 

(Ryen 2004) vilket vi har fokuserat på i utformningen av intervjuguiden. För en lyckad 

intervju ska avslutningen vara positiv samt bjuda in till vidare kommunikation så att det 

inte känns slutgiltigt för respondenten (Ryen 2004). Det vill säga att uppmana 

respondenten att höra av sig om de vill tillägga något vid senare tillfälle. Avslutningsvis 

gav vi möjlighet för respondenten att tillägga något som inte täckts av våra frågor samt 

ställa frågor till oss angående studien. Vi avslutade med att berätta när studien kommer 

vara klar och att de kommer få ta del av slutresultatet. Alla intervjuer spelades in på en 

ljudfil vilket vi också frågade alla respondenter innan intervjun började om det gick bra. 

Detta för att få en så tydlig intervju som möjligt och minska bortfall som lätt blir vid 

enbart anteckningar. Efter de genomförda intervjuerna lyssnade vi igenom allt inspelat 

material och sammanfattade detta som senare används i analysen. 

2.7 Analysmetod 
Metod är ett redskap och tillvägagångssätt att lösa problem på och samla ny kunskap. 

Den kvalitativa metoden har i större utsträckning ett förstående syfte och därför väljer vi 

i vår studie att till största del använda oss av kvalitativa metoder. Detta innebär att vi 

inte har störst fokus på kvantifiering utan sökte snarare förståelse för människors 

handlingar (Hartman 2004). Vi använde oss av mixade metoder till en viss del då vi 

även skickade ut en enkät som är kvantifierbar. Åsberg (2001) menar att man inte ska 

tala om kvalitativ eller kvantitativ metod utan det handlar om hur man väljer att 

analysera data. Vi använde oss av båda men med ett större fokus på kvalitativ genom 

semi-strukturerade intervjuer vilket betyder att respondenterna får svara öppet på varje 

fråga men frågorna kom i samma ordning vid varje intervju. Med utgångspunkten i 

kvalitativ metod har vi skapat en mer fullständig uppfattning av det fenomen vi studerat. 

Vi har lärt oss om fenomenet samtidigt som vi har förklarat konsekvenserna av 

användandet. 
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Enkäten som vi skickade ut ger oss till största del data som vi analyserat ur ett 

kvantitativt perspektiv då vi fått procentsatser som säger hur många företag som 

använder sociala medier, vilka sociala medier som är mest populära och hur många 

inom varje företag som arbetar med sociala medier. Vi har bearbetat vårt insamlade 

material genom att dela upp datan. Vi har fokuserat på beskrivande statistik och på 

procentsatserna av de insamlade svaren för att dra slutsatser. Denna data har vi i främsta 

hand använt för att få en förståelse för hur många företag som faktiskt arbetar med 

sociala medier. Vi har tittat på vår insamlade data för att se om det stämmer överens 

med vad teorin säger. Vi ville också veta vilka sociala medier som är mest populära att 

arbeta med men även se om de använder sig av de som är mest populära i total mängd 

användare. Vi tittade på svaren från enkätundersökningen där det framgick att Facebook 

och Instagram var de mest populära vilket också stämmer överens med teorin.  
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3. Sociala medier som ett kommunikationsverktyg 
 
I detta kapitel presenteras vår teori för att direkt efter kopplas med vår empiri, detta för 

att få en röd tråd genom hela texten. Kapitlet är uppdelat efter våra tre huvudkategorier 

som är användningen av sociala medier, syn på sociala medier och sociala mediers 

betydelse för företaget. Varje kapitel avslutas därefter med en delslutsats. 

 
 
3.1 Användningen av sociala medier 
 
Enligt en undersökning som gjorts av Pamela Davidsson (2016) om svenskarnas 

användning av Internet visar att användningen av sociala medier fortsätter att öka varje 

år. Ungefär 77 procent av internetanvändarna spenderar tid på sociala nätverk och 53 

procent gör det varje dag. Det är en fördubbling av användandet de senaste sex åren. 

2010 använde ungefär 28 procent sociala medier dagligen. Dock har 

användningsområdena förändrats genom åren då man postar mindre eget innehåll och 

istället delar vidare innehåll från andra (Davidsson 2016). Detta är en fördelaktig aspekt 

för företag då information snabbare sprids och når ut till fler människor desto fler som 

delar inläggen. Gefvert på Destination Kalmar säger att fler och fler av deras kunder 

använder sig av sociala medier och kan därför lättare nå ut till sin målgrupp genom 

användandet. Hon menar också att deras budskap når fler människor då användare på 

sociala medier delar deras inlägg. Strandén på Ölands turistbyrå menar på att 

räckvidden inom sociala medier är hög och det är ett enkelt sätt att nå ut till många 

användare. Ölands turistbyrå har sett en stor ökning kring användandet, speciellt på 

Facebook där de 2016 hade cirka 10,000 användare och året efter ligger på cirka 24,000. 

Detta visar på en ökning inom användandet vilket gör att företag kan nå ut till fler av 

sina kunder genom sociala medier.     
 

Sociala medier har förändrat hur turister söker, läser och litar på reseinformation (Sigala 

et al. 2012). Framväxten av sociala medier har gjort att människor mer eller mindre 

bidrar till att marknadsföra och involveras i turismverksamheten, då de delar 

information om destinationer och upplevelser som andra användare sedan kan ta del av 
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(Xiang och Gretzel 2010). Turister som använder sig av sociala medier hjälper även 

producenter inom turismnäringen som kan utnyttja denna information och använda det 

till att förstå den snabbt föränderliga turismen (Sigala et al. 2012). Måård som är 

platschef på Calmar Stadshotell menar att det är en möjlighet för dem att kunder kan 

dela med sig av information och ser de som en typ av marknadsföring för företaget. Är 

det positiva kommentarer menar hon på att man snabbt kan svara och skapa en bra 

relation till kunden. Söderström som är hotelldirektör på First Hotel Witt menar på att 

den främsta möjligheten med sociala medier är att kunna marknadsföra sig kostnadsfritt 

eller till en låg kostnad för att kunna nå ut till kunder som förhoppningsvis leder till en 

ökad försäljning.   
 

Som tidigare nämnt grundar sig sociala medier på interaktion, mellan privatpersoner 

men även mellan privatpersoner och företag, vilket kan påverka turismnäringen både 

positivt och negativt. Eftersom vem som helst har möjlighet att skriva vad som helst kan 

företagen tappa kontrollen (Munar et al. 2013). Gefvert ser därför sociala medier som en 

möjlighet då man snabbt och enkelt genom dem kan bemöta rykten som uppstår. Det 

har blivit allt vanligare att dela med sig av sin upplevelse i form av recensioner och 

betygsättning, vilket företagen inte kan styra över. Det som skrivs på exempelvis 

Facebook behöver inte alltid stämma överens med verkligheten, vilken skapar en 

felaktig bild av företaget utåt (Munar et.al. 2013). Söderström styrker detta då dåliga 

recensioner om företaget som delvis kanske inte är sanna eller utelämnar detaljer som 

får det att se sämre ut än vad det är. Dock kan en bra recension och betygsättning bli ett 

av de viktigaste och starkaste marknadsföringsverktygen företagen har. Eftersom 

företagen inte kan styra vad som skrivs om dem eller hur det görs har det blivit allt 

viktigare för företagen att vara närvarande och hålla sig uppdaterade om vad som sprids 

om företaget, stämmer till exempel bilden av företaget på sociala medier överens med 

det faktiska varumärket som de vill förmedla (Munar et al. 2013). Måård menar på att 

ett hinder med sociala medier kan vara att man bygger upp en för stor förväntning som 

man sedan inte kan uppfylla. Det är lätt att försköna bilden av produkten eller tjänsten 

som sedan inte stämmer överens med verkligheten vilket bidrar till missnöjda gäster. 

Därför säger Måård att det är viktigt att vara ärlig i sin kommunikation då det är lätt att 
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sväva ut. Även Strandén säger att det är viktigt för dem att förmedla rätt budskap och ge 

ett äkta och verklighetsbaserat innehåll i sina sociala medier.  
 

Sociala medier har förändrat relationen mellan köpare och säljare och hur de påverkar 

varandra i form av relationsskapande. Sociala medier har visat sig vara ett avgörande 

verktyg och spela en stor roll i hur producenter kommunicerar information till sina 

kunder vilket leder till förbättrat beteende mellan dessa och ökad kundtillfredsställelse 

(Agnihotri et al. 2016). Både Gefvert och Strandén menar på att sociala medier är ett 

verktyg som gör det enkelt för dem att kommunicera med sina kunder och skapa 

relationer till användarna.  
  
Utvecklingen av mobiltelefoner och sociala medier har gjort information mer 

lättillgänglig än någonsin. Kunder blir uppmanade att gilla företag på Facebook eller 

följa på Instagram. Detta gör att kunder kommer närmare företagen och kan ta del av 

deras information, hålla sig uppdaterade om nya produkter och skapa starkare relationer 

till företagen. Användningen av sociala medier ger företagen en fördel i form av 

kundinteraktion och ökad kommunikation med sina kunder. Sociala medier kan därför 

leda till ökat antal kunder, mer insyn i marknaden och exponering för företagen 

(Agnihotri et al. 2016). Måård menar på att detta stämmer då sociala medier bidrar till 

att kunder blir mer pålästa då man kan hitta mer information på olika nätverk än innan. 

Sociala medier möjliggör kommunikation mellan kund och producent då kunder som 

har haft en negativ upplevelse direkt kan få respons i form av en kommentar från 

producenter och då känna sig sedd och hörd (Agnihotri et al. 2016). Interaktionen 

mellan dessa två parter gör därför att makten mer ligger hos kunden då denne direkt kan 

kommentera eller göra en recension kring en produkt eller ett bemötande (Chen et al. 

2011). Tvåvägskommunikationen som sker på sociala medier mellan producent och 

kund ger företagen en möjlighet då de snabbt och enkelt kan få respons och samtidigt 

svara på kommentarer. Strandén på Ölands turistbyrå ser tvåvägskommunikationen som 

en stor möjlighet i deras arbete. Den enkla kommunikationen mellan producent och 

konsument har visat sig bidra till mer positiva kundupplevelser, då man kan få kundens 

uppmärksamhet innan köpet, kommunicera med kunden under köpet och sedan även få 
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feedback efter köpet. Det ger kunden förtroende till producenten och förbättrar hela 

upplevelsen (Agnihotri et al. 2016). 
 

Då fenomenet anses som relativt nytt är teorier och forskning kring sociala medier 

fortfarande avgörande och viktigt för att förstå hur ett företag ska kunna förstå 

fenomenet och använda det till sin fördel. Forskning inom ämnet kan hjälpa att tolka 

och ge mening till beteendedata från kunder i form av antal klick, kommentarer, 

besökare och sökvolymer. Sociala medier kan ge nya möjligheter inom turismsektorn 

och skapa nya relationer, genom att dela en bild, text eller video kan människor lägga 

till dig som vän på sociala medier och genom det öka sitt sociala nätverk (Sigala et al. 

2012). Strandén menar på att även om inte alla användare delar eller kommenterar så är 

räckvidden stor ändå och budskapet når ut till många användare trots att det inte syns. 

Hon menar också på att det handlar om typen av inlägg. Att publicera en naturbild från 

Öland med en fråga om användaren besökt platsen ger mycket respons. Delning av ett 

evenemang kring ett smalt ämne når inte alls lika många användare och responsen är 

betydligt lägre.  
  
Den traditionella envägskommunikationen bestående av bland annat TV, radio och 

tidningar som länge varit centrala marknadsföringsplattformar har tagits över av sociala 

medier och den tvåvägskommunikation som enkelt sker över Internet (Sigala et al. 

2012). Detta stärks av den enkät som vi skickat ut till producenter inom turismnäringen 

där 100 procent av de som svarat på enkäten menar att de använder sig av sociala 

medier och 78,6 procent av dessa gör det i marknadsföringssyfte. Beslut som förut 

baserades på information från familj och vänner har övergått till beslut som kan tas 

baserat på vad människor från hela världen tycker och tänker om en destination eller 

tjänst (Sigala et al. 2012). 
 

Word of mouth har tagit nya former då massvis av information nu lagras på hemsidor 

och appar. Internet har sänkt svårigheten med att dela med sig av information och 

kommentarer inom reseindustrin räknas som mycket tillförlitliga då det flesta med 

tillgång till Internet kan dela med sig av sina upplevelser. Sociala medier är bland de 

hemsidor på Internet som är mest besökta eller har mest andel användare, detta gör att 
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företag inom turismsektorn gör vad de kan för att använda dem till sin fördel 

(Wilkerson 2017). Alla de intervjuade företagen använder sig av sociala medier vilket 

visar hur användbart det faktiskt är. Gefvert, Strandén och Måård säger alla att de mest 

frekvent använder sig av Facebook och Instagram. Företag kan direkt genom Internet 

och olika sociala nätverk marknadsföra och omedelbart få återkoppling från sina kunder 

(Sigala et al. 2012). Måård berättar att de tog beslutet innan sommaren 2017 att gå ifrån 

den traditionella marknadsföringen allt mer och istället lägga större vikt på användning 

av sociala medier. Dock uttrycker hon att det har varit en mognadsprocess då hon anser 

att man gärna vill ta på det man gör och att det är svårt att mäta det man gör digitalt. 

Men samtidigt ska man inte glömma bort den tryckta marknadsföringen då de har en 

bredd på sin målgrupp och genom att kombinera de två kommunikationssätten kan de 

nå ut till en bredare publik. 
 

Tvåvägskommunikationen mellan kund och producent har förenklats genom sociala 

medier i form av snabb respons och används det korrekt kan kommunikationen leda till 

förbättrade relationer mellan parterna. Inte bara köpet förenklas utan responsen man kan 

ta del av efter köpet i form av recensioner. Detta gör det enklare för företag att dela med 

sig av kundupplevelser för att marknadsför sig själva. För producentens del har sociala 

medier bidragit till en mer effektiv kommunikation till kunderna. Det räcker inte för 

kunder att producenten har kunskap kring en vara eller tjänst utan kunder kräver att den 

kunskapen ska kommuniceras ut, vilket enklare sker genom sociala medier. Producenter 

kan ständigt uppdatera flöden med information som når kunder direkt, dygnet runt 

(Agnihotri et al. 2016). Gefvert ser dock en utmaning kring sociala medier och menar 

att det är svårt att skapa ett attraktivt innehåll. Hon menar också att tiden är en svårighet 

i användandet för dem. Mycket av det som skrivs sker utanför deras arbetstider och 

därför menar Gefvert att de inte kan vara uppdaterade dygnet runt.   
 

Att nyttja sociala medier till dess fulla kapacitet handlar om att dela, skapa, ändra och 

diskutera innehåll på olika plattformar. För företag kan användandet påverka rykte, 

omdöme och till och med överlevnad. Dock är inte alla bekanta med sociala medier än 

och vet därför inte hur de ska använda sig av det till sin fördel. Problemet med sociala 

medier är att företag som väljer att inte arbeta med det oftast blir indragna i processen 
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ändå. Omdömen om bemötanden och information om företaget publiceras på sociala 

medier av andra användare (Kietzmann et al. 2011). Vilket gör det svårt för företagen 

att kontrollera vad som skrivs om dem på Internet (Kaplan och Haenlein 2010). Därför 

behöver företag ta ställning till om de ska ignorera de olika plattformarna eller faktiskt 

arbeta med dem (Kietzmann et al. 2011). Snöbollseffekten som kan ske om en person 

skriver ett inlägg och delar det med alla sina vänner på sociala medier om dåligt 

bemötande kan leda till förödelse för företaget, vilket därför gör det svårt för företagen 

att ha kontrollen även om de arbetar aktivt med sina sociala medier (Kietzmann et al. 

2011). 

3.2  Användningsområden  
Specifika sociala plattformar inom sociala medier förändras med tiden. Det dyker upp 

nya och de som är populära just nu kan snabbt tappa användare. Därför har vi valt att 

poängtera de sociala medier som är populära idag och som flera av de vi intervjuat 

använder sig av.  

3.2.1 Facebook 
År 2004 startade Mark Zuckerberg en social nätverkstjänst vid namn Facebook som 

visade sig skulle bli den mest revolutionära plattformen utformad för social interaktion 

och informationsspridning. Facebook var från början enbart skapat för studenter vid 

Harvard University i Cambridge, USA men öppnades upp för hela världens 

internetanvändare år 2006 (Clapperton 2009). Internetfenomenet fick snabbt många 

användare och år 2014 hade så många som 1.55 miljarder människor anslutit sig till 

Facebook (Mackhé 2015).  Genom att skapa en personlig profil, lägga till vänner samt 

posta och dela meddelanden och information bidrar Facebook till en 

informationsspridning som tidigare inte har funnits till den utsträckning som Facebook 

har skapat (Clapperton 2009). Utvecklingen av den sociala plattformen har också gjort 

det möjligt att starta företagssidor vilket ger större tillgång till fler funktioner än vad 

privata sidor har. Genom dessa sidor kan annonsering mot betalning ske, statistik följas 

samt de privata användarnas data samlas in i form av intresse och geografiskt läge vilket 

gör att reklam kan riktas till en utvald målgrupp. På så sätt blir marknadsföringen 

enklare och nås ut till fler människor (Allhorn 2016). Facebook har genom den 

utskickade enkäten visat sig vara den största sidan inom sociala medier för 

turismproducenter, 100 procent av de tillfrågade säger att de använder sig av Facebook 
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och detta beror troligen på det enorma antalet användare. Gefvert säger att deras mest 

använda social media är just Facebook då denna kanal passar dem bäst. Facebook är 

enligt Strandén en bra informationskanal och man kan på ett enkelt sätt dela olika typer 

av inlägg som andra sociala medier inte tillåter på samma sätt.  
 

3.2.2 Instagram 
Grundarna bakom Instagram, Kevin Systrom och Mike Kreiger lanserade 2010 

mobilapplikationen som på bara några år fick en stor genomslagskraft över hela världen. 

Syftet med Instagram är att genom delandet av bilder skapa en plattform där 

information delas med följare genom ett visuellt socialt nätverk. År 2012 blev Instagram 

uppköpt av Facebook vilket ökade användandet och redan efter två månader hade 

antalet användare gått upp till över en miljon. Fyra år senare hade Instagram så många 

som 200 miljoner användare vilket också genererat över 20 miljarder delade foton 

(Akhavan 2012). Ett fenomen som Instagram bidragit till är så kallade hashtags vilket 

gör att delningen av bilder får en större spridning då de når ut till fler användare som 

intresserar sig av det angivna sökordet. Genom att sätta tecknet # framför ord relaterade 

till den delade bilden kommer bilden finnas tillgänglig för andra som vill utforska bilder 

inom detta sökord (Möller 2015). Instagram har även visat sig vara en populär social 

media att arbete med, mer än 92 procent av de som besvarat enkäten använder sig av 

Instagram i arbetet. Måård säger att de använder denna kanal för att skapa känsla och 

engagemang. Strandén säger att de använder Instagram för att visa upp Öland genom 

fina bilder.         

3.2.3 TripAdvisor 
TripAdvisor grundades år 2000 av Stephen Kaufer och är en gratis reseguide och 

sökmotor. Den ger recensioner om rese-relaterat innehåll och innehåller interaktiva 

resebyråer.  Förutom de obligatoriska recensionerna av hotell och andra attraktioner har 

TripAdvisor många funktioner. Användarna kan snabbt och enkelt lägga in sina 

semestervideor vilket bidrar till att resemarknadsförare kan visa destinationens 

egenskaper genom att presentera videoklippen. TripAdvisor erbjuder också ett 

personifieringsverktyg som låter sina användare spara hotell, restaurang och 

attraktionsrecensioner för att anpassa sina såkallade My Trips-mappar. Resenärer kan 

skräddarsy och utöka sina planer genom att lägga till kartor, foton och egna noteringar. 
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Genom webbplatsens Check Rates-funktion kan användarna jämföra hotellpriser och 

tillgänglighet på flera webbplatser (Rao 2011). TripAdvisor som används av 71 procent 

av de tillfrågade producenterna är en sida där Calmar Stadshotell har skapat framgång 

genom att arbete frekvent med. De har genom engagemang och tid ökat i ranking på 

sidan säger Måård. Detta kan i sig göra att fler gäster får upp ögonen för hotellet på 

grund av deras goda betyg.  

3.2.4 YouTube 
YouTube skapades 2005 av Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim som alla var 

tidigare anställda på företaget Paypal. Deras vision var att skapa en gratis 

videodelningswebbplats som gör det enkelt att titta på onlinevideor. Man kan även 

skapa och ladda upp egna videor för att dela med andra. Redan den första månaden 

besökte tre miljoner människor webbplatsen och under det första året hade YouTube 

totalt 38 miljoner besökare, vilket är en av de snabbast ökande sidorna inom Internets 

historia. 2006 såldes YouTube till företaget Google för 1,65 miljarder dollar (Miller 

2011). Sidan har fortsatt växa och hade under 2010 över 110 miljoner besökare per 

månad. YouTube är en av de mest populära webbplatserna på Internet, med besökare 

som tittar på cirka 45 miljarder timmar video varje månad (Holmberg 2017). YouTube 

har även blivit en viktig del i företags marknadsföringsstrategier. Med hjälp av 

filmklipp kan företagen öka medvetenheten om produkter samt lätt sprida informationen 

till relativt låga kostnader (Miller 2011). YouTube är en social media som inte används 

lika frekvent av de som besvarat enkäten. Cirka 43 procent säger sig arbeta med 

YouTube. Strandén tror att YouTube är en social media som kommer öka i användning 

av producenter. Hon säger därför att de kommer att lägga ner mer arbete kring den sidan 

på Ölands Turistbyrå.  

3.2.5 Delslutsats 
Användandet av sociala medier har visat en ökning från år till år. Det ger företagen en 

konkret anledning till att arbeta med sociala medier då en stor mängd av deras kunder 

säkerligen använder sig av just dessa. Respondenterna menar på att de ser en ökning av 

användare på deras sociala medier och Ölands Turistbyrå har gått från 10,000 till 24,000 

användare på Facebook på bara ett år. Detta visar hur enkelt det faktiskt är att dela ett 

inlägg och nå ut till en bred kundgrupp. 
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Turister bidrar mer eller mindre till att marknadsföra åt producenter då de delar 

information om företag och destination på sina sociala medier. Vilket skapar en större 

spridning av informationen. Detta gör att producenter inom turismnäringen påverkas 

både positivt och negativt. Det positiva är gratis marknadsföring för företagen och 

sociala medier gör det enkelt för företagen att kommunicera med sina kunder. Samtidigt 

som det är enkelt för kunder att dela med sig av information så är det lika enkelt att 

svartmåla ett företag genom att utelämna detaljer och sprida fel budskap. 
 

Det viktiga för producenter i arbetet med sociala medier är att ge en verklighetsbaserad 

bild av företaget. Det är enkelt att försköna en bild eller ett varumärke och 

respondenterna menar på att det är viktigt att vara ärlig i sin kommunikation för att 

kunna förmedla rätt budskap för att det i sin tur genererar nöjda kunder. Sociala medier 

skapar en möjlighet till interaktion och kommunikation med sina kunder. 

Kommunikationen gör att kunderna kommer närmare företaget och blir mer pålästa 

kring varumärket som förmedlas. 
 

Sociala medier är de sidor på Internet som är mest besökta vilket visar på hur 

fördelaktigt det faktiskt är att arbete med. Alla respondenter arbetar aktivt med sina 

sociala plattformar och Calmar Stadshotell har gått ifrån den traditionella 

marknadsföringen allt mer för att lägga större fokus på sina sociala medier. 

 

Facebook och Instagram har visat sig vara de två mest populära nätverken ur ett 

producentperspektiv. Facebook används av samtliga respondenter och Instagram 

kommer inte långt efter. Det höga antalet användare på Facebook kombinerat med de 

olika användningsområdena ger producenterna en anledning till att arbeta med 

plattformen. Respondenterna arbetar inte lika aktivt med YouTube men däremot har 

TripAdvisor visat sig vara en plattform att arbeta med då Calmar Stadshotell har ökat 

sin rankning på sidan genom att aktivt svara på kommentarer från kunder. 
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3.3 Syn på sociala medier 
I början på 1990-talet då World Wide Web uppfanns skapades en ny typ av infrastruktur 

över Internet. Utvecklingen fortsatte och runt millenniumskiftet skapades vad som idag 

kallas Web 2.0. Framfarten gjorde att fler flyttade över sina dagliga aktiviteter till 

internetbaserade aktiviteter såsom att skicka mail istället för post och hantera mer 

information över datorn (Van Dijck 2013). Framkomsten av Web 2.0 kom att erbjuda 

och fortsätter att erbjuda en rad olika samarbetsverktyg för att hantera den snabbt 

föränderliga sociala mediemiljön. Den viktigaste egenskapen från Web 2.0 handlar om 

att människor kan samarbeta och dela med sig av information över Internet samt gjort 

användningen av datorer socialt och interaktivt. Genom de sociala nätverken är det 

enklare att förstå sig på social interaktion vilket företag kan dra nytta av genom 

kommunikation (Cooke och Buckley 2008). 
  
Internet låter de flesta användare att lägga till samt uppdatera information, det kan leda 

till att det blir svårare att skilja på om det är professionell information eller om de 

kommer från en privatperson. Detta gör att det blir svårare att lita på källan bakom 

informationen. Internet används på ett helt annat sätt än vad de gjordes för några år 

sedan. Konsumenten väljer själv vad den vill ta del av till skillnad från förr då 

information till viss del tvingades på dem. I ett samhälle då konsumenter kommenterar, 

ger recensioner och rankar produkter och tjänster mer än någonsin är det ännu viktigare 

för företag att erbjuda de bästa verktygen för att nå ut till sina kunder och samtidigt göra 

dem nöjda. Den nya revolutionen inom Internet leder dock till att företag med lägre 

budget kan samarbeta och nå ut till kunder på ett sätt som endast större företag tidigare 

kunde (Cooke och Buckley 2008).   

3.3.1 Sociala mediers egenskaper 
Problem som kan uppstå med användandet av sociala medier idag är att företag känner 

sig tvingade att vara med ur rädsla för att hamna utanför och gå miste om 

relationsskapandet med kunder över Internet. Att hamna utanför sökmotorer och olika 

flöden skrämmer företag till att använda sig av sociala medier även om resurser inte 

finns till (Gillbert 2014). Måård menar på att man borde finnas på sociala medier för att 

följa med i utvecklingen och alla de intervjuade hävdar att de tror på sociala medier och 

ser ingen anledning till att inte använda dem.  
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Trots namnet sociala medier så är det genom dessa möjligt att ifrågasätta just hur socialt 

det egentligen är. Att upprätthålla relationer genom sociala medier kräver inte alltid så 

mycket jobb eller någon direktkontakt, vilket gör att relationer kan upprätthållas med 

minimal ansträngning. Genom sociala medier kan företag hålla kontakt med kunder i år 

utan att på något sätt behöva träffas. Relationer mellan dessa parter som förut krävde 

interaktion i form av att besöka affären eller företaget försvinner idag då man enkelt kan 

få den information man vill ha genom Internet och sociala medier (Gillbert 2014). 

Andra negativa effekter av sociala medier är också att kvaliteten kan ifrågasättas. 

Reflekterar man inte över den information som delas kan kommunikationen uppfattas 

på fel sätt, vilket i sin tur kan påverka kundernas uppfattning av turismföretagens 

kvalitet på de produkter och tjänster som erbjuds (Sigala et al. 2012). Negativa 

kommentarer på företags sociala medier leder till negativa tankar om företaget och har 

visat på mindre köplust från konsumenterna (De Vries et al. 2012). Kunderna får en 

sämre attityd mot företaget om innehållet innehåller mycket negativt och kunden vill 

inte gå emot majoriteten och trycka på gilla. Alltså blir resultatet av negativa 

kommentarer mindre likes eller delningar från kunderna. Måård hävdar att ett hinder 

med just sociala medier är gäster som sprider sitt missnöje i form av dåliga recensioner 

och kommentarer vilket skapar missförtroende för företaget. Därför är det viktigt att 

lägga stor fokus på att snabbt svara upp på dessa kommentarer och på så sätt skapa goda 

relationer och visa att man bryr sig om deras åsikter. Måård menar på att Calmar 

Stadshotells framgång år 2017 grundar sig i deras engagemang att svara på alla 

kommentarer de får in från bland annat Booking, TripAdvisor och Facebook. Hon 

tillägger också att deras aktiva närvarande och höga svarsfrekvens bidrar till en typ av 

marknadsföring. Hon säger att Calmar stadshotell arbetat effektivt med att åtgärda 

fysiska problem som kan ha uppstått för att sedan återkoppla till gästen. Det är tack vare 

detta som Calmar Stadshotells ranking har ökat på omdömessidor. 
 

Företag investerar mer i sociala medier, både när det kommer till tid och pengar. Att 

skapa närmare och hållbara relationer med kunder och samtidigt kommunicera på ett 

enklare sätt med dem är bara några av fördelarna. Att använda sig av olika typer av 

inlägg via sociala medier, såsom bilder, video, text och frågor bidrar till mer positiv 



	
	
	
	
	

30	

word-of-mouth mellan kunderna, vilket i sig bidrar till nöjdare kunder för företagen (De 

Vries et al. 2012). Detta styrks av Strandén som säger att Ölands turistbyrå arbetar 

aktivt med att förmedla olika budskap på olika sociala plattformar. På Instagram 

använder de sig främst av vackra naturbilder för att främja Ölands unika landskap. Hon 

menar på att det är viktigt för dem med fina bilder för att få många gillningar och större 

spridning på inläggen. En mindre bra bild med en bra text fungerar sämre än en bra bild 

utan text enligt Strandén. Syftet med Facebook är mer varierande. Det används främst 

som en informationskanal om kommande evenemang, aktiviteter och sevärdheter. 
 

Informationssökande är en av de större anledningarna till varför människor använder sig 

av sociala nätverk men samtidigt är underhållning en viktig faktor. Då företag alltmer 

behöver skapa relationer för att hålla kvar kunder är sociala medier ett verktyg som kan 

hjälpa till med att påverka företagets prestanda genom kundengagemang och leda till 

nöjdare kundkrets (Rapp et al. 2013). Sociala medier gör att företag hela tiden kan 

uppdatera nya kampanjer och ständigt bifoga information till kunder, upprätthålla 

relationer med återförsäljare och skapa pålitlighet. Måård förtydligar att Calmar 

stadshotell består av 4 olika produkter i form av puben Pipes of Scotland, restaurang 

Stadt, festvåningen samt hotellet med 132 rum. Genom att sprida information om de 

olika produkterna skapas en helhet om företaget samt engagemang bland besökarna. 

Detta bidrar också till merförsäljning då man lätt kan kombinera de olika produkterna. 
 

Användandet av sociala medier har visat bättre prestationsförlopp för återförsäljare i 

form av bättre försäljningssiffror, detta för att de klassiska marknadsföringsstrategierna 

såsom tryckt reklam inte längre räcker till då marknaden förändras och kunder är 

uppkopplade dygnet runt (Rapp et al. 2013). Sociala medier kan även stärka 

förhållanden mellan företagen, leverantörer kan kommunicera med återförsäljare och 

samtidigt marknadsföra sina produkter. Sociala medier kan därför vara ett 

konkurrerande verktyg mellan företag och inte bara mellan företag och konsument. En 

annan fördel med sociala medier inom turismsektorn är att de potentiella turisterna kan 

söka en mer specifik information (Sigala et al. 2012). Platser kan också kännas närmare 

samt kommunikationsmöjligheter blir lättare vilket på sikt kan bidra till att människor 

reser mer, vilket i sin tur påverkar hela turismnäringens tillväxt (Sigala et al. 2012).  
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3.3.2 Delslutsats 
Utvecklingen av Internet har gjort att information lättare sprids och att fler personer kan 

ta del av denna information. Företag kan dra nytta av det här speciellt genom sociala 

nätverk. Det bidrar dock till att det är svårare att lita på informationen och det är viktigt 

som konsument att vara källkritisk. 

 

Att hänga med i utvecklingen handlar om att arbeta aktivt med sociala medier. 

Resultatet visar på att förbli relevant och för att inte hamna utanför sökmotorer samt 

nyhetsflöden gäller det att vara närvarande på sociala medier och anpassa sig till nya 

trender. En av anledningarna till att konsumenter använder sig av sociala medier är för 

informationssökande, och därför ser respondenterna en anledning till att använda sociala 

medier aktivt. 
 

Genom sociala medier är det enkelt för företag att upprätthålla relationer till sina kunder 

utan att fysiskt behöva träffas. Det går genom sociala medier snabbare för företag att få 

ut sitt budskap till sin kundkrets och kunder kan snabbt och enkelt ge feedback kring ett 

köp. Att lägga ner pengar och tid på sociala medier och att ha ett varierat flöde i form av 

bilder, text och video gör det enklare för producenter att fånga olika typer av kunder. 

Detta är en viktig aspekt för Ölands Turistbyrå som aktivt arbetar med att skapa en 

spridning av inläggen för att nå ut till fler människor. 
 

3.4 Sociala mediers betydelse för företaget 
Användandet av sociala medier bland företag har ökat avsevärt de senaste åren eftersom 

expansionen av sociala medier har lett till att privatpersoner spenderar en stor del av sin 

tid i medierna. Detta medför att företag tvingas öka sitt användande av sociala medier 

för att förbli relevanta. Genom att vara närvarande på sociala medier kan företag bygga 

upp och stärka sitt varumärke som i sin tur leder till en ökad försäljning då det hela 

tiden implementeras i nätverksflöden (Carlsson 2010). Gefvert menar på att sociala 

medier är en möjlighet att skapa intresse för Kalmar som besöksmål och sprida 

information om Kalmars utbud. Det är också en möjlighet att ha en dialog med deras 

målgrupp. Bolagets övergripande mål är att öka antalet gästnätter, att locka besökare till 

Kalmar är alltså en viktig del. Men de vill också skapa en positiv bild av Kalmar över 
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tid, genom att visa att Kalmar är en plats där det händer mycket. Dom har också många 

följare som är Kalmarbor och när det gäller dem vill de att de ska kunna vara goda 

Kalmarambassadörer. 
 

Vernuccio (2014) genomförde en undersökning där syftet var att identifiera men även 

tolka de viktigaste strategierna för att kommunicera ett varumärke genom sociala 

medier. Studien visade på att 60 procent av företagen använde sig av sociala medier för 

att kunna utbyta information. De resterande 40 procenten visade att sociala medier ger 

upphov till personliga uttryck inom sociala medier. Avslutningsvis konstaterar 

Verunccio (2014) att företag har lyckats involvera sitt varumärke i kundernas liv tack 

vare ett aktivt användande av sociala medier. Nu använder sig många företag av sociala 

nätverk såsom Facebook och Instagram. Enligt Chung och Koo (2014) är sociala medier 

en viktig del i en företagsstrategi. Facebook och Instagram har som tidigare nämnts 

visat sig vara de mest använda plattformarna och respondenterna har olika strategier 

kring olika plattformar för att nå ett så lyckat resultat som möjligt. De flera av dem 

tycker är en nackdel är just att det är svårt att mäta resultaten på de olika plattformarna. 

Facebooks användare kontrollerar sina konton i genomsnitt minst fem gånger om dagen 

vilket anses vara gynnsamt för företag som närvarar på sociala medier. Vernuccio 

(2014) tar även upp att i dagens digitaliserade samhälle har nästan alla individer tillgång 

till Internet. Reitz (2012) hävdar att företag har en större chans att överleva ifall de 

använder sig av öppna system (tvåvägskommunikation) jämfört med företag som inte 

gör det, på grund av skillnaden i utbyte av input och output mellan de och sina 

intressenter. Reitz (2012) konstaterar även att sociala medier kan användas för att förstå 

hur kunder tänker och förändras. Kundernas åsikter och attityder samlas i en enda 

plattform och lagras där, vilket gör att företag lättare kan undersöka materialet och dra 

slutsatser för att snabbt anpassa sig till utvecklingen. Det blir tydligt att många 

producenter använder sig av sociala medier för att just komma närmare sina kunder. 

Över 70 procent av de tillfrågade i enkäten säger att anledningen till användandet av 

sociala medier är just till för att skapa relationer med kunder och gäster. Då möjligheten 

att kunna ge recensioner och betygsättning av ett företag blivit större har det blivit allt 

viktigare att använda sig av strategier för att förebygga negativ påverkan genom 

missnöjda kunder. Genom en hög svarsfrekvens till kunders uttryckta missnöje kan 
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förtroendet för företaget öka då man visar på ett intresse och engagemang att åtgärda 

problem som uppstått (Leung et al. 2011).  
 

Digitala plattformar har skapat förändringar i hur man marknadsför och det räcker inte 

längre att endast använda sig av den klassiska envägskommunikationen såsom 

tidningsartiklar, flygblad eller radio. Marknadsföringen som nu sker över sociala medier 

ger kunderna en helt annan makt då de kan ge feedback, samtidigt som det hjälper 

producenterna att hela tiden få ut sitt budskap snabbt och hålla kunderna uppdaterade. 

Att bara fånga sina kunder för stunden är inte längre vad marknadsföring handlar om 

utan det är minst lika viktigt att hålla kvar kunderna och fortsätta att engagera dem efter 

ett köp (Hanna et al. 2011). Att marknadsföra på sociala medier handlar inte endast om 

att pusha varor och tjänster på folk. Det viktiga vid marknadsföringen över sociala 

medier är att dela med sig av erfarenheter och visa det för att locka nya kunder. En mix 

mellan dessa båda sätt att marknadsföra är vad som ger företagen bästa möjliga chans 

att nå ut till sina målgrupper genom marknadsföring (Hanna et al. 2011). Gefvert menar 

på att de digitala kanalerna blir allt viktigare. Deras målgrupp använder sig allt mer av 

digitala kanaler både när de inspireras inför sin resa och under själva resan. Det är 

därför ett bra sätt att nå deras kunder, både för att nå ut med deras budskap och för att 

skapa engagemang och dialog. Det ger dem också en chans att få andra att sprida 

budskapet. De har också möjlighet att lyssna av vad som sägs om Kalmar.  

3.4.1 Strategier inom sociala medier 
Valet mellan de olika plattformarna ligger vanligtvis i typen av information du vill få ut 

(Kietzmann et al. 2011). Här menar Strandén på att blanda typen av inlägg på sina 

sociala medier för att nå ut till fler människor. Något som försvårar beslutet är att det 

ständigt dyker upp nya plattformar som alla fokuserar på olika saker (Keitzmann et al. 

2011). Detta ser Gefvert som ett hinder då hon säger att utvecklingen går snabbt fram 

och det gäller att hålla koll på vilka kanaler målgruppen använder och vad de 

efterfrågar. En plattform som är populär för stunden kan snabbt bli irrelevant och vid 

användningen av sociala medier handlar det just om att hela tiden uppdatera och vara 

online på de plattformar man arbetar med (Kaplan och Haenlein 2010). Därför krävs 

olika strategier för olika plattformar för att förenkla arbetet för företagen (Keitzmann et 

al. 2011). Att samtidigt skapa strategier för andra typer av marknadsföringskanaler är 
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lika viktigt då målgrupper finns på olika ställen (Keitzmann et al. 2011). Varje social 

media drar till sig en typ av människa, men samtidigt vill man nå ut till så många som 

möjligt. Därför är det viktigt att tänka på att synas i flera, men samtidigt välja de 

plattformar där målgruppen i huvudsak finns (Kaplan och Haenlein 2010). Måård säger 

därför att Calmar stadshotells strategi handlar om att fokusera på olika 

verksamhetsområden för att nå sina målgrupper och skapa en mediemix med tydliga 

riktlinjer.  
 

För att arbetet kring sociala medier ska bli lyckat menar Andzulis et al. (2012) att det är 

en process som kräver konstant engagemang. Företag borde se sociala medier som ett 

verktyg eller ett tillvägagångssätt att göra affärer på. Att använda sig av sociala medier 

handlar inte bara om att skapa en YouTubekanal eller ha en Facebooksida. Detta enkla 

tillvägagångssätt räcker inte till för företagen men kan vara bra nog för kunder. Att 

locka kunder till sin Facebooksida är inte det svåra utan problemet är vad man faktiskt 

ska göra med kunderna när de hittat till sidan (Andzulis et al. 2012). Söderström säger 

att deras starkaste strategier är att främst bemöta kundernas recensioner så de hela tiden 

finns en återkoppling till gästen. En annan strategi är att kontinuerligt se över 

kundundersökningar för att därigenom göra förbättringar. Slutligen är en strategi att inte 

göra inlägg på de sociala medierna dagligen utan istället veckovis. Detta för att fokusera 

på större händelser och evenemang som uppmärksammas hos följarna istället för 

information som lätt försvinner i flödet.       
  
Det är en process att veta vad man ska lägga ut på vilken social media och när det ska 

publiceras (Keitzmann et al. 2011). Det handlar om att hitta ett sätt där användningen 

leder till lönsamhet för företaget (Kaplan och Haenlein 2010).  Att bestämma vem som 

ska arbeta med sociala medier på arbetsplatsen kan underlätta för företaget och hjälper 

till att hålla koll på vad som publiceras. Finns inte kunskapen eller tiden hos personalen 

kan företag som tar hand om sociala medier hyras in (Keitzmann et al. 2011). Det är 

något som Calmar Stadshotell har gjort, de har hyrt in ett företag som sköter det mesta 

arbetet kring deras sociala medier och Måård menar då istället att de anställda helt kan 

fokusera på kunderna. Även Destination Kalmar har arbetat med byråer som hjälper till 

med arbetet kring deras sociala medier. Sociala medier har lett till att kommunikationen 



	
	
	
	
	

35	

mellan organisationer har förändrats, vilket skapar en utmaning för dagens företag 

(Keitzmann et al. 2011). Men att välja att arbeta med dem kan leda till framgång vilket 

blir klart om man tittar till stigningen i rankingen på omdömessidor som Calmar 

Stadshotell har gjort genom att engagera sig i sina sociala medier.  
 

Rodriguez et al. (2012) har genomfört en undersökning mellan företag och 

användningen av sociala medier. Han menar att ett positiv användande av sociala 

medier är relaterat till företagens förmåga att skapa möjligheter genom relationer. Dock 

menade han att användandet inte leder till att man förstår sina kunder bättre. Slutligen 

säger en annan studie gjord av Keinänen och Kuivalainen (2015) att chefer som 

använder sig av sociala medier utanför arbetet tenderar att använda sig av sociala 

medier inom arbetet. Guesalaga (2016) påstår också att ju mer information och kunskap 

de anställda har kring sociala medier desto större chans är det att de använder sociala 

medier som ett verktyg i arbetet. Strandén säger att då hon själv tycker ämnet är 

intressant så letar hon gärna information kring sociala medier för att lära sig mer. Hon 

har även fått gå på utbildningar för att lära sig och kunna använda sociala medier på ett 

bättre sätt i arbetet. Även Gefvert påpekar att de gått på seminarier för att kunna 

förbättra arbetet och tagit hjälp av företag som har mer kompetens kring användandet. 

Söderström säger att de endast får tips av ledningen men har ingen annan utbildning 

kring användandet och ser därför att de kan bli mycket bättre på arbetet kring 

plattformarna.  
  
Företag använder sociala medier på olika sätt och skapar olika strategier kring 

användandet. För en del kan sociala medier vara förstavalet av marknadsföring och för 

att kommunicera med sina kunder. Medan andra använder det som ett extraval upptill 

den traditionella marknadsföringen såsom artiklar, tv och radio. För att strategier kring 

sociala medier ska fungera hävdar Andzulis et al. (2012) att strategierna borde relatera 

till relationer, produkten/servicen, kunderna, priset men även involvera 

kundengagemang. Trots att Calmar Stadshotell till viss del gått ifrån den traditionella 

marknadsföringen så menar ändå Måård att det handlar om en balans mellan dessa två 

sätt att marknadsföra. Att kombinera lite av varje under marknadsföringen tror Strandén 

är det bästa.  
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Relationer mellan företag och kunder handlar om förtroende. Att bli hörd och sedd som 

kund handlar om uppmärksamhet från företaget. Detta kan skapas genom olika sociala 

medier där kunder kan dela med sig av personliga erfarenheter som företaget kan 

kommentera. Att lyssna på sina kunder blir därför en viktig strategi som kräver 

engagemang. Genom denna typ av kommunikation skapas relationer och förtroende till 

företaget genom sociala medier (Andzulis et al. 2012). Detta visar hur viktigt det är som 

företag att inte bara skapa sociala medier och finnas utan att hela tiden hålla sig 

uppdaterad och svara på feedback från kunder. För att göra detta lättare säger 

Söderström att deras strategi är att samla alla kommentarer på samma ställe genom ett 

revinate system. På så sätt kan de enkelt hitta alla kommentarer som rör deras företag 

och ge personliga svar till varje kund, detta för att öka kundtillfredsställelsen.   
  
Kommunikationen som kan skapas på sociala medier gör att kunder kan berätta vad de 

söker och vad som är av intresse just nu. För en kund att kunna kommentera direkt till 

företaget om en produkt eller service ger kunden makten. Att även direkt kunna önska 

produkter och tjänster som borde tillkomma i sortimentet ger företagen en idé om vad 

kunderna vill ha. Förbättringar rörande produkter och tjänster kan kommuniceras ut 

snabbt via sociala medier och ge företaget en chans att möta kundernas behov (Andzulis 

et al. 2012). En strategi som Söderström använder sig av på First Hotel Witt är att inte 

lägga ut för mycket på sina sociala medier. Hon säger att de hellre lägger ut cirka en i 

veckan för att dela speciella händelser, evenemang och tävlingar.  
  
Strategier som involverar kunder handlar om att få ut information på enklast och 

snabbast sätt. Kunder som förut förlitade sig på att säljare kunde informera om varor 

och tjänster söker nu enkelt upp information om dessa på sociala medier och kan själva 

ta beslut om vilken produkt/tjänst som är bäst. En video på YouTube kan nu 

demonstrera hur en produkt fungerar eller hur man ska använda en viss vara. Sociala 

medier kan därför ha förändrat hur kunder väljer att hitta information kring en vara eller 

tjänst (Andzulis et al. 2012).  
  
Att skapa strategier kring pris kan vara att ge en kund rabatter genom sociala medier. 

Om en kund går in och gillar en sida, delar ett inlägg eller checkar in på en plats kan 
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kunden i fråga få något för det, till exempel en rabattkod till nästa köp online. Strategier 

kring priser kan därför vara att belöna lojala kunder som på något sätt involverar sig i 

ett företags sociala medier (Andzulis et al. 2012). Söderström säger att de använder sig 

av just tävlingar för att nå ut till fler kunder och för att öka sina gästnätter. De har bland 

annat lottat ut biljetter emot att kunder ska gilla och dela deras sida på Facebook. De har 

även lämnat ut rabattkoder mot delningar och på detta sätt kan de även mäta hur många 

som faktiskt bokar i koden.  

3.4.2 Framtida användandet av sociala medier  
Sociala medier är enligt Guesala (2016) här för att stanna och i framtiden kommer nya 

plattformar skapas för att öka sambandet mellan företag och användare. För att företag 

ska kunna bli konkurrenskraftiga kommer tydliga riktlinjer behövas för att förbli 

relevanta på marknaden. Detta gäller båda stora och små företag då man lättare syns i 

nyhetsflöden genom sociala medier då information når ut till en större målgrupp. Dock 

är det viktigt med kompetens runt ämnet och även nya tankesätt för att skapa ett så 

framgångsrikt kommunikationsverktyg som möjligt (Kaplan och Haenlein 2010). 

Kaplan och Haenlein (2010) anser också att teknologin kommer vara mer centrerat till 

mobiltelefoner i framtiden och datorernas användningsområden kommer minska och 

detta är på grund av sociala medier applikationer. Enligt Kaplan och Haelein (2010) 

kommer mobiltelefoner vara det främsta internetuppkopplingsverktyget för människor 

världen över år 2020. Gefvert, Strandén, Måård och Söderström intygar alla att de tror 

att sociala medier kommer att spela en ännu större roll i framtiden. De tror alla på att 

deras användande kommer att öka och att de kommer arbeta med sociala medier mer än 

vad de gör nu. Gefvert menar att det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad då 

andra sociala medier kan tillkomma och bli populära. Strandén tror att de traditionella 

kanalerna kommer att försvinna mer och tror även att hemsidor på Internet kommer vara 

svårare att använda för att nå ut till kunder. Måård intygar att sociala medier kommer att 

vara framtiden, och de kommer att jobba för att lära sig ännu mer kring användandet 

och därigenom kunna använda de på ett ännu bättre sätt än de gör nu. Söderström säger 

likaså att de kommer arbeta mer med sociala medier i framtiden men samtidigt 

kombinera det med traditionell marknadsföring då hon hävdar att olika personer tar del 

av information på olika sätt och det är därför viktigt med en kommunikationsmix.  
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3.4.3 Delslutsats 
Att befinna sig på sociala medier har blivit allt viktigare för företag då det kan bidra 

med att stärka företagets varumärke genom att synliggöra sig i människors 

nyhetsflöden. En studie som gjorts visar på att 60 procent av företagen använder sociala 

medier som en plattform för att kunna förmedla information. De resterande 40 

procenten visade att sociala medier ger möjlighet till personliga uttryck. Sociala medier 

kan ses som en viktig del i en företagsstrategi och detta styrks av intervjurespondenterna 

då alla har olika strategier för ett framgångsrikt användande inom sociala medier. Det 

som respondenterna dock ser som en nackdel med sociala medier är att det är svårt att 

mäta resultaten och kan därför inte se tydliga effekter av användandet.  
 

Tvåvägskommunikationen har blivit ett av de viktigaste verktygen för företag då det har 

bidragit med ett helt nytt sätt att kommunicera. Respondenterna menar att genom 

sociala medier är det mycket lättare att återkoppla till kunden då det är lätt och 

tidseffektivt. Det bidrar också till att skapa relationer till sina kunder då det visar vara 

gynnsamt för företag att hålla kvar kunderna istället för att enbart försöka skaffa nya.  
 

De olika strategier som används för ett framgångsrikt användande av sociala medier är 

många men en viktig aspekt är att analysera vilken typ av information man vill förmedla 

och på vilket sätt. Ölands turistbyrå har använt sig av denna strategi då de använder sig 

främst av Facebook och Instagram och genom de olika nätverken kommunicerar olika 

typer av information. Sociala medier kräver ett konstant engagemang för att det ska vara 

effektivt och respondenterna styrker detta genom att genomföra tävlingar, uppmuntra 

följare att kommentera eller dela bilder. 
 

Sociala medier är en viktig komponent i mångas vardag och respondenterna enas om att 

det bara kommer utvecklas i framtiden. Alla intygar att de kommer arbeta ännu mer 

frekvent med sociala medier i framtiden och tror att det kommer utvecklas nya 

plattformar för ett ännu mer framgångsrikt användande.     
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4. Slutsats  
I uppsatsens sista kapitel presenteras vår slutsats och vad vi kommit fram till och syftet 

kommer att besvaras, vi väljer att presentera syftet igen för att underlätta för läsaren. 

Vi kommer att knyta ihop alla lösa trådar och diskutera utefter olika områden som 

nämnts i uppsatsen. 
 

Studiens syfte är att undersöka vilka strategier som används av turismproducenter inom 

sociala medier och vilken betydelse användandet har för företaget. 
 
 
Studien grundar sig i hur turismproducenter arbetar med sociala medier inom företagen 

och vilka strategier som används. Vi har tittat på hinder och möjligheter med 

användandet och kan konstatera att alla respondenter ser sociala medier som ett 

användbart verktyg. Genom sociala medier förväntar sig företagen att kunna 

marknadsföra sin produkt, öka medvetenheten kring varumärket och synas frekvent. 

Rapp et al. (2013) säger att sociala medier har visat bättre prestationförlopp för 

återförsäljare i form av bättre försäljningssiffror. Dock kan enbart Måård intyga att hon 

har sett ett direkt resultat av användandet då Calmar Stadshotell har ökat sin rakning på 

omdömeshemsidor. Därav kan vi dra slutsatsen baserat på den information vi fått in att 

det är enkelt att dela ett inlägg och få folk att se det men det är svårt att ta se resultatet 

av delningen. 

 

Respondenterna har sagt att en svårighet med användandet är att se faktiska resultat av 

sociala medier. Ölands Turistbyrås förväntade effekter av användandet är att människor 

ska få upp ögonen för Öland och att de ska få dit fler besökare. De arbetar aktivt med att 

dela olika typer av inlägg på sina sociala medier. Strandén berättar att bara det senaste 

året har antalet följare på Facebook ökat på deras sida från 10,000 till cirka 24,000. 

Strandén nämnde inte att hon sett någon ökning i besökare på grund av detta men vi kan 

konstatera att arbetet kring sociala medier har mött den förväntade effekten. Siffrorna 

har mer än dubblats det senaste året, vilket visar på att intresset för Öland har ökat och 

informationen som delas får större spridning. 
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Med tanke på hur användbart sociala medier är så är det inte svårt att förstå varför 

företag väljer att arbete med dem. Det har under studien visat sig att företag använder 

strategier kring sociala medier för att skapa relationer till kunder, marknadsföra, som en 

informationskanal och för att kommunicera ut sitt budskap. Sociala medier har bidragit 

till att det skett en förändring inom turismnäringen. Sättet turister söker, läser och litar 

på information har förändrats då information är mer lättillgänglig nu. Turister delar med 

sig av egna erfarenheter och det bidrar med marknadsföring till företagen. Sigala et al. 

(2012) menar samtidigt att informationen kan uppfattas på fel sätt och De Vries et al. 

(2012) säger att negativa kommentarer leder till negativa tankar om företaget. 

Söderström ser detta som ett hinder med användandet. Människor kan dela med sig av 

dåliga recensioner vilket kan skada varumärket. Kunder kan dela med sig av dåliga 

upplevelser som delvis inte är sanna eller utelämna detaljer vilket gör att det ser sämre 

ut än vad det egentligen är. Genom detta kan vi konstatera att sociala medier är bra på 

flera sätt men det kan vara väldigt sårbart. Negativa kommentarer kan inte förhindras då 

makten ligger hos kunden som kan dela med sig av vad som helst. Munar et al. (2013) 

menar på att företagen tappar kontrollen eftersom vem som helst har möjlighet att skriva 

vad som helst. Men situationen kan räddas upp av snabb återkoppling vilket Måård och 

Gefvert intygar. 

 

Enligt Keitzmann et al. (2011) krävs det olika strategier för olika sociala plattformar. 

Strandén på Ölands Turistbyrå intygar att de arbetar så då de har olika strategier för 

Facebook och Instagram som är de plattformarna de arbetar mest frekvent med. 

Söderström säger att de endast gör inlägg på sina sociala medier cirka en gång i veckan 

eller då någon information om en speciell händelse ska spridas. Men Strandén säger att 

deras strategi på Facebook handlar om att dela olika typer av inlägg flera gånger per 

vecka. Strandén säger att ett varierat flöde gör att man syns mer på Facebook. Detta 

menar teorin också på. De Vries et al. (2012) menar att man ska dela olika typer av 

inlägg då detta leder till en mer positiv word of mouth mellan kunderna. Även Carlsson 

(2010) menar på att ett aktivt användande gör att man implementeras i andras flöden. 

Därför kan vi dra slutsatsen att den strategi man borde fokusera på är att hela tiden vara 

aktiv och att satsa på olika typer av inlägg. Vi har sett ett resultat av ett aktivt 
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användande då Måård har höjt företagets rankning. Samtidigt har Ölands Turistbyrå 

ökat i antalet följare genom olika typer av inlägg. 

 

Resultat visar att alla intervjuade producenter skapar sina egna strategier kring 

användandet av sociala medier. Med största sannolikhet kan vi konstatera att ett aktivt 

arbete och tydliga strategier leder till ett framgångsrikt användande. Vi kan inte tala för 

alla turismproducenter då vi har avgränsat oss till ett geografiskt område och inte heller 

intervjuat alla turismproducenter inom området men studien tyder på att de producenter 

som har tydliga strategier och mål kan se ett resultat. Respondenterna som inte har ett 

lika frekvent användande har inte kunnat ge oss konkreta resultat kring arbetet av 

sociala medier. Mycket tyder på att grundkomponenterna för ett framgångsrikt 

användande kring sociala medier handlar om tydliga strategier och ett aktivt 

användande.  

4.1 Vidare forskning 
Med tanke på att vi avgränsat oss till fyra sociala medier med störs fokus på Facebook 

och Instagram så skulle vidare forskning kunna beröra andra sociala kanaler som vi inte 

tagit upp. Forskning inom ämnet sociala medier kan snabbt bli inaktuellt med tanke på 

att det hela tiden skapas nya kanaler och populariteten förändras. En annan fråga som 

uppstått under studiens gång handlar om vem som sköter de sociala kanalerna. Det har 

visat sig under studiens gång att företag har valt att hyra in hjälp som sköter deras 

kanaler. Tittar man på detta ur ett ekonomiskt perspektiv kan man undersöka vilket som 

ger störst ekonomisk vinning, att ta hand om det själv eller anlita professionell hjälp.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
OM INTERVJUN 
  

- Vi förklarar syftet med uppsatsen och går igenom upplägget av intervjun samt 
frågar om inspelning är okej. 

  
FÖRETAGET 

- Din roll i företaget? 
- Hur många arbetar på företaget? 

  
ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER 
Hur använder ni er av sociala medier idag? 

- Vilka kanaler använder ni mest frekvent? 
Vilka effekter förväntar ni er att användandet av sociala medier ger? 
Hur mycket tid lägger ni uppskattningsvis ned på sociala medier? 
Har ni något avsatt team som arbetar med sociala medier? I så fall hur många? Hur 
arbetar det? 
  
SYN PÅ SOCIALA MEDIER 
När började ni komma i kontakt med sociala medier? 

- Hur kom det sig? 
Vilka möjligheter ser ni med sociala medier? 
Vilka hinder ser ni med sociala medier? 
Vilka strategier använder ni er av för att uppnå ett så framgångsrikt användande som 
möjligt? 
Vad upplever ni som enkelt respektive svårt i användningen av sociala medier? 
  
 SOCIALA MEDIERS BETYDELSE FÖR FÖRETAGET 
Påverkas andra marknadsförings och kommunikationssätt av användningen av sociala 
medier? 
Har ni någon kompetensutveckling rörande sociala medier, och i så fall varifrån? 
Hur tror du sociala medier kommer utvecklas i framtiden? 
Hur ser du på ert framtida användande av sociala medier? 
  
AVSLUT 
Eventuella frågor till oss från respondenterna 
Berätta om när resultatet kommer vara klart och att de gärna får ta del av det. 
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Bilaga 2 
Enkätundersökning 
 
 Användandet av sociala medier 

Denna enkät är skapad för att ge oss användbar data till vår kandidatuppsats som berör 
användandet av sociala medier. Ert deltagande är betydande för oss och vi vill tacka er 
för hjälpen / Wictoria och Linnéa. 

Vilken bransch tillhör ni? 
Ditt svar 
 
Hur många anställda är ni på företaget? 

Microföretag på mindre än 10 anställda 

Litet företag med mindre än 50 anställda 

Medelstort företag med mindre än 249 anställda 

Stort företag med fler än 250 anställda 
 
Använder ni er av sociala medier på er arbetsplats? 

Ja 
Nej 

 
Vid Nej på föregående fråga, vad är anledningen? 

Tidsbrist 

Brist på kunskap 

Finns inte resurser för det 

Annat (var god att specificera på raden under) 

Övrigt: 
 
Har ni ett avsatt team som endast arbetar med sociala medier? 

Ja 
Nej 

 
Om Ja på föregående fråga, hur många arbetar med sociala medier på er arbetsplats? 

1- 3 anställda 
4- 6 anställda 
7- 9 anställda 
Fler än 10 stycken 
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Vilka sociala medier arbetar ni med i företaget? 

Instagram 

Facebook 

YouTube 

TripAdvisor 

Annat (isåfall namnge vilken/vilka på raden under) 

Övrigt: 
 
Vad är ert största syfte med användandet av sociala medier? 

Marknadsföringssyfte 

Snabbare kommunikation med kunder/gäster 

Relationsskapande till kunder/gäster 

Informationssyfte 

Annat (isåfall ange syftet på raden under) 

Övrigt: 
 
Vilka hinder anser ni att det finns med användandet av sociala medier? 

För kostsamt 
Tar för mycket tid 
Bidrar inte med någonting positivt 
Annat (Var god att specificera på raden under) 
Övrigt: 

 
 


