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SAMMANFATTNING 

Titel: Word of Web – en studie om researrangörers användning av sociala medier som 

marknadsföringskanal.  

Ämne: Marknadsföring 

Författare: Johanna Olsson 

Handledare: Leif Marcusson 

Syfte  Syftet med denna uppsats är att studera hur marknadsföring via 

  social media på olika sätt är viktigt för researrangörer, samt 

  vilka faktorer som kan påverka kommunikationen mellan 

  researrangör och kund. 

Avgränsning  Jag har valt att använda mig av Fritidsresor som fallstudie. 

  Vidare har jag även uteslutit användarnas åsikter och  

  upplevelser i  uppsatsen. Detta pågrund av uppsatsfrågornas 

  producentperspektiv. 

Metod   Studien är av kvalitativ karaktär med en deduktiv ansats. 

  Insamlandet av empirin har skett genom sju intervjuer med väl 

  insatta personer inom marknadsföring och sociala medier.  

Slutsats   Under studien har det framkommit att sociala medier främst bör 

  användas som ett kommunikationsverktyg och en plattform där 

  relationer kan skapas mellan företag och kund.  Idag är det dock 

  inte en självklarhet att besitta kunskap om sociala medier och 

  användandet av dem. Undersökningens resultat visar på att låta 

  kunder diskutera och återkoppla med varandra är en viktig del 

  av relationsbyggandet mellan företag och kund. Det skapar 

  engagemang och lojalitet. För företag är det viktigt att inkludera 

  kunden i verksamheten och se dem som medaktörer.  Genom 

  att bevaka de sociala plattformarna och bemöta negativ 

  kritik på ett  korrekt sätt kan företagen minska risken för 

  negativ spridning. 

Nyckelord   Sociala Medier, Sociala Plattformar, Relationer, Word of 

  Mouth, Medaktörer.  
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ABSTRACT 

Title: Word of Web – how tour operators use social media marketing.  

Subject: Marketing 

Author: Johanna Olsson  

Tutor: Leif Marcusson 

Purpose   The purpose with this study is to scrutinize how social media 

  marketing is  significant for tour operators and how different 

  factors can affect the communication with the customers.  

Contiguousness  I have chosen to do a case study with only one tour operator; 

  Fritidsresor. I have also excluded the user perspective as the 

  purpose has the view of the producers.    

Method   The study is qualitative with a deductive approach. The 

  empirical foundation consists of seven interviews, within the 

  field of marketing and social media.  

Conclusion   During the study it was found that social media mainly should 

  be used as a communication tool and a platform where 

  relationships  between companies and customers can grow. 

  Today it is not given to have knowledge about social media, but 

  it is important to include the customers in the operation and 

  make them co-producers, as it decreases the risk of negative 

  spread. By monitoring the platforms and respond to criticism, 

  companies can turn it to something positive. It is essential to 

  encourage customers to have a continuous dialog with each 

  other through the social platforms, as companies will gain 

  engaged and loyal customers.  

Key words   Social Media, Social Platforms, Relationships, Word of Mouth, 

  Co-producers.  
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Begrepp och Definitioner 

Social media marketing – Marknadsföring som sker via sociala medier.  

Online driven – företag som verkar inom e-handel, där webben är basen för hela 

verksamheten med marknadsföring, inspiration och information till kunder.  

Web 2.0 – samlingsord för nästa generations program, tjänster och affärsmodeller på 

internet. Tjänsterna ska ge användarna stort inflytande över innehållet och möjligheter att 

samverka med andra användare.  

Feedback – återkoppling.  

USP – Unique Selling Proposition. 

ESP – Emotional Selling Proposition.  

CRM – Customer Relationship Management. 

CIM – Customer Involvement Management.  

Community - Ett community omfattar dess medlemmar i form av människor, en gemensam 

identitet och intresse. Fokus ligger på gruppen och interaktionen, inte teknologin som gör 

interaktion möjlig. Facebook är ett exempel på community.  

User Based Content – Användarvänligt innehåll.  

Word of Mouth – Mun mot mun-marknadsföring som förlitar sig på att nöjda kunder 

sprider budskapet vidare. Kan även användas av missnöjda kunder.  

Crowd soursing - är en metod att söka förslag till problemlösning från många andra parter.  

Triggers – utlösare.   
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1. Inledning  
I detta inledande kapitel aktualiseras problemets bakgrund. Bland annat kommer det ges 

en överblick av användandet av sociala medier inom marknadsföring samt den 

individualisering som kommer med dem. Avsnittet kommer att mynna ut i uppsatsens syfte 

och frågeställningar.   

1.1  Bakgrundsbeskrivning 

1.1.1 Val av ämne  

Jag har valt att studera ett fenomen som blir allt vanligare inom marknadsföring, men som 

jag själv inte hade mycket kunskap om, användandet av sociala medier som 

marknadsföringskanal. Intresset till ämnet började långt innan denna uppsats skulle 

skrivas, då Facebook, Twitter, Youtube etcetera blivit ett allt vanligare inslag i vår vardag. 

Idag väljer ofta företag att annonsera och marknadsföra sig via sociala medier, och många 

turismföretag skapade tidigt företagsprofiler på bland annat Facebook. Idag arbetar jag på 

Fritidsresor vilket är en researrangör som eftersträvar att ligga steget före och Online 

Driven är något som genomsyrar alla delar i organisationen. Jag anser att företag som 

förstår vikten av att vara så kallad Online Driven, är de som kommer dra störst fördel av 

fenomenet social media marketing.  

1.1.2 Sociala medier, ett nytt fenomen 

Kotler och Keller (2012) menar att marknadsföring främst handlar om att identifiera och 

möta potentiella kunders sociala behov. Den utspelas på fysiska platser, där säljare och 

köpare möts för att verkställa ett utbyte av varor eller information. I det moderna samhället 

menar Salmivuori (2011) att denna marknadsplats har flyttat in i var man och kvinnas hem. 

Internets intåg under 1990-talet kom att förändra relationen mellan kund och företag. 

Maktbalansen skiftade, och kunden fick lättare att jämföra och ställa krav på leverantörer 

och företag.  

Tim O’Reilly (2005), amerikansk författare, myntade begreppet Web 2.0, ett Internet som 

bygger på öppenhet och interaktion mellan användarna. Där skaparna även är användarna, 

vilket gör att de själva måste kunna kontrollera den information som de bidrar med. Web 

1.0, handlade egentligen bara om att länka hemsidor med hyperlänkar, World Wide Web. 

O’Reilly (2005) hävdar att it-krashen 2001 hjälpte, inte stjälpte, Internet. Krashen skapade 

en medvetenhet som inte funnits hos användare och företag innan. Plötsligt gick internet 



 
3 

Johanna Olsson  
 

från offentliggörande till medverkande konsumenter, från evigt pågående procedur till 

interaktion mellan användarna. Internet kom att ses som en plattform där både företag och 

privatpersoner kunde ta del och dela med sig av information (Flew 2008). Webb 2.0 är 

enligt Kaplan och Haenlein (2010) plattformen från vilket sociala medier kunde ta språng 

och utvecklas. Salmivouri (2011) menar att användandet av sociala medier startade långt 

innan det fanns ett namn för fenomenet och rädslan hos företagsledningar och 

marknadsavdelningar var stor. Skulle nu företagshemligheter etcetera komma ut till 

allmänheten? Tyvärr var det få företag som såg fördelen av sociala medier och förbjöd 

anställda att använda sig av dessa i arbetet.  

Att finna en beskrivning av marknadsföring via social media är inte helt lätt, då fenomenet 

är relativt ungt. Kotler and Keller (2012) försöker förklara social media marketing som 

något som sker digitalt, via internet. De menar att sociala medier tillåter marknadsförare att 

kommunicera med individen på ett sätt som inte varit möjligt innan. Det viktiga enligt 

Social Factory (2012) är att skapa ett starkt engagemang och lojalitet till de tjänster som 

företaget erbjuder via sociala medier. Nüüd (2010) ser sociala medier som ett måste för 

företag att vara konkurrenskraftiga, han säger: 

”Det blir allt svårare att urskilja enskilda tjänster på nätet och 

kalla dem för sociala. Hela internet håller på att förändras till ett 

socialt medium i singular. Fler och fler tjänster blir sociala och 

möjligheterna för besökaren att på olika sätt kommentera finns så 

gott som överallt. Vi står mitt i en social revolution som förvandlat 

konsumenten till aktiv producent snarare än passiv konsument, det 

är därför det är viktigt att företagen anpassar sig och gör sig 

tillgängliga.” (Nüüd 2010, ss. 13). 

Idag används sociala medier inte bara för att sälja varor eller tjänster, utan också för att 

marknadsföra en idé, en åsikt eller ett budskap. Att sprida budskap över internet kan både 

ses som något positivt och negativ. Budskap sprids snabbt till både önskade och oönskade 

parter (Carlsson 2010). Word of mouth är en stor del av marknadsföringen vilket kan vara 

svårt för företag att kontrollera (Kotler & Keller 2012). Hur mycket vill ett företag ge av 

sig själv, utan att läcka för mycket information och kan de lita att personerna som arbetar 

för dem inte påverkar tjänsterna negativ genom att läcka information via privata 

Facebooksidor och bloggar?  
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Trots dessa orosmoment förklarar Brühl (2010) att turismorganisationer snabbt drog fördel 

av den teknologiska utveckling som internet bar med sig. De skapade hemsidor där kunden 

blev en del av serviceupplevelsen, genom att själv söka, boka och betala sin resa. Detta 

gäller så väl traditionella researrangörer som exempelvis Scandinavian Airlines (SAS) 

samt charterarrangörer som erbjuder en helhetslösning till kunden i form av 

paketerbjudande där både flyg och hotell ingår.  

Användandet av sociala medier har ökat markant de senaste åren. Facebook, Twitter, 

bloggar och Youtube är exempel på sociala medier som kommit att spela en allt större roll i 

modern marknadsföring (Ström 2009). Det bästa sättet för företag att använda sig av den 

information som sociala plattformar tillhandahåller är att lära sig läsa och förstå kunden. 

Dennes kompetens kan bidra till att skapa större konkurrenskraft på marknaden (Weber 

2009). Carlsson (2010) menar att det kan vara en utmaning att få företag och 

organisationer att använda sig av sociala medier då det gäller att individualisera 

marknadsföring och bryta ner den så att den passar den enskilda kunden. Idag har kunder 

själv makten att välja vilken marknadskanal de vill vara en del av och företag bör se dem 

som en resurs och medskapare av den service eller tjänst som erbjuds.  

Turismorganisationer tillhandahåller en tjänst eller service, inte en fysisk vara (Bitner & 

Zeithaml 2003). Grönroos (2008) pratar om servicescape, servicelandskap. Landskapet 

skall utsända rätt image av företaget genom att skräddarsy den interna omgivningen, som 

exempelvis butiker men även hemsidor. Då internet blivit en naturlig del av 

marknadsföringen, är det viktigt att utforma hemsidor samt de sociala medier företaget 

använder sig av för att nå ut så brett som möjligt. Kunder försöker identifiera tjänstens 

kvalitet genom servicelandskapet (Bitner & Zeithaml 2003). En tafflig hemsida, sänder ut 

oprofessionella signaler och kan där med skada mer än hjälpa ett företag. Internet har 

förändrat människors sätt att utbyta information med varandra. Kunder är idag 

välinformerade, har stor kunskap om och hur företag marknadsför sig genom de sociala 

medierna. Det skall gå snabbt och lätt att komma åt det man letar efter, och kunden 

förväntar sig att företag skall se till deras personliga behov (Carlsson 2010).  

Enligt Ström (2010) använder den yngre generationen sig av internet varje dag, varje 

timme, genom datorer, smart phones och ipads. Reklamkampanjer sköljer över dem, vilket 

har gjort dem duktiga på att sålla ut det som tilltalar. Därför gäller det för företag att alltid 
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vara up to date, hänga med i svängarna och erbjuda en tjänst eller produkt som står ut från 

mängden. Carlsson (2010) anser att det gäller att profilera sig och tillhandahålla något som 

ingen annan har för att fånga människors uppmärksamhet.  

1.2 Problemdiskussion 

Marknadsföringen har ändrats mycket de senaste decennierna. Från att ha varit 

produktfokuserade till kundfokuserade. En dialog mellan företag och kund är idag mycket 

viktigt och relationsmarknadsföring har kommit att tas på större allvar än tidigare 

(Carlsson 2010). Kunderna har allt mer makt på marknaden och genom internet kan de 

själva söka information och ta del av olika tjänster och produkters marknadsföring 

(Postman 2009). Marknadsförarens största utmaning idag är att förstå och använda sig av 

internet på rätt sätt, samt att lära sig läsa kunder och deras behov (Vargo & Lusch 2004). 

Enligt Grönroos (2008) är detta otroligt viktigt för researrangörer eftersom de inte säljer 

produkter utan olika slags upplevelser och tjänster.   

Marking och Nordlöv (1997) talade tidigt om aktiva kontra passiva användare av internet. 

Som aktiv användare måste du hela tiden själv bestämma vad som ska hända. Ständigt 

ställningstagande kan vara besvärande och i takt med att informationsmängden växer på 

internet växer detta problem. Den passiva användaren följer bara med i informationsflödet, 

tar in det som erbjuds och slussas vidare utan att själv göra ett aktivt val. Så kallade push-

medier, kommunicerade budskap som användarna inte bett om.  Utvecklingen av internet 

och Web 2.0 har istället erbjudit pull-medier, som Facebook och Youtube. Användaren 

söker upp de budskap de vill ta del av och att bli en del av denna pull-media har varit en 

stor utmaning för företag, då de måste kunna intressera användaren och erbjuda något av 

värde (Marking och Nordlöv 1997).  

Det är inte längre möjligt för turismorganisationer att enbart se sociala medier som en del 

av marknadsföringen, utan istället som en central del av företaget som kommer att spela en 

avgörande roll i framtiden (Clapperton 2009). Idag har företag inte ett val om de skall 

använda sig av sociala medier, utan det handlar om hur bra det gör det (Postman 2009). 

Enligt Carlsson (2010) kan företag mäta pulsen på sin produkt eller tjänst genom de spår 

som sociala medier lämnar efter sig i form av recensioner, feedback, betyg etcetera. 

Genom att ta del av detta kan företag planera strategier och styra kampanjer som attraherar 

fler kunder.  
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Då turismorganisationer ständigt konkurrerar om samma kunder är det viktigt att kunna 

erbjuda något värdeskapande för kunden, som de själva kan vara med och utveckla för att 

behålla intresset (Bitner & Zeithaml 2003). Grönroos (2008) förklarar att det är essentiellt 

att serviceorganisationer ser kunder som en aktiv medaktör och inte enbart som en passiv 

mottagare av tjänster. Vargo och Lusch (2004) menar att företag och tjänsteföretag 

speciellt, som turismorganisationer, måste integrera kunden via sociala medier för att 

kunna effektivisera verksamheten och anpassa sig till den nya marknaden och dess villkor. 

Svårigheten ligger i att få kunden att delta mer aktivt och dela med sig av sin feedback och 

input.  

Den här studien kommer därför att fokusera på hur väl turismorganisationer använder sig 

av social medier i sin dialog med kunden. Jag har valt att Fritidsresor som fallstudie. Detta 

för att Fritidsresor marknadsför mycket av sina tjänster via social medier och de använder 

sig av olika plattformar i sin dialog med kunder.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur marknadsföring via social media på olika sätt 

är viktigt för researrangörer, samt vilka faktorer som kan påverka kommunikationen 

mellan researrangör och kund. 

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå syftet ämnar jag ta reda på: 

1. Hur bevakar och nyttjar Fritidsresor sociala medier i sin kommunikation med 

kunderna? 

2. Hur hanterar Fritidsresor negativ spridning via de sociala plattformarna? 

3. Hur ser Fritidsresor på marknadsföring via sociala medier ur ett 

framtidsperspektiv? 

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på Fritidsresor som researrangör och hur de använder sig av 

sociala medier i sin marknadsföring samt hur de motverkar den negativa spridningen på 

plattformarna. Jag har valt Fritidsresor som fallstudie eftersom studien skulle bli för 

omfattande om jag hade valt att undersöka flera eller samtliga researrangörer i Sverige. Jag 

har även uteslutit användarnas åsikter och upplevelser i uppsatsen. Detta pågrund av 
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forskningsfrågornas producentperspektiv. Jag har valt att förlita mig på 

intervjurespondenternas kunskap om användandet av plattformarna.  

Geografiskt har jag valt att använda mig av en svensk researrangör, belägen i Stockholm. 

Detta för att kunna begränsa uppsatsens bredd, samt närheten till intervjurespondenterna då 

personliga möten kunde bokas in.  
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2. Metod 
I detta kapitel redovisar jag min arbetsprocess. Jag kommer motivera valet av deduktiv 

ansats och tillvägagångssätt samt förklarar hur teori och empiri samlats in. Jag kommer 

även presentera mina respondenter. 

2.1 Metodval 

2.1.1 Deduktiv ansats inom kvalitativ forskning 

Bryman (2002) förklarar att ett deduktiv angreppsätt är en ansats som representerar den 

vanligaste uppfattningen när det gäller förhållandet mellan praktik och teori inom 

samhällsvetenskap. Det ger forskaren möjlighet att utforma och genomföra empirin utifrån 

redan vald teori. I denna studie innebar det att insamlandet av den teoretiska ramen skedde 

först och empirin samlades sedan successivt in under teorins utvecklande, var på den 

prövades mot teorin. Eftersom begreppet social media marketing är relativt nytt ansåg jag 

att det var viktigt för studiens utformning att bygga den teoretiska referensramen först för 

att få förståelse för ämnet innan empirin insamlades. Alvesson och Sköldberg (2009) 

menar att en deduktiv ansats är mindre riskfylld än andra ansatser, då den utgår från teori 

samt att det kan förutsättas vad som kommer förklaras. Holme och Solvang (1997) kallar 

deduktiv ansats för bevisandets väg, men menar att deduktion ofta innehåller delar av 

induktion då det är svårt att studera ett ämne utan att upptäcka nya vägar inom det.  Jag 

började med att leta efter teorier inom marknadsföring med fokus på social medier. Dessa 

teorier testades senare med det empiriska materialet som samlats in i form av intervjuer 

och iakttagelser. Bryman (2002) menar att det är viktigt att inte styra intervjufrågorna allt 

för mycket. Jag kände dock att det var viktigt att vinkla en del av frågorna så att svaren 

höll sig inom turismsektorn, då studien annars skulle få för stor bredd. I valet av metod 

utgick jag från mina frågeställningar, vilka var: Hur bevakar och nyttjar Fritidsresor sociala 

medier i sin kommunikation med kunderna och hur hanteras negativ spridning via de olika 

sociala plattformar samt hur ser Fritidsresor på marknadsföring via sociala medier ur ett 

framtidsperspektiv? I valet av metod där frågeställningar innehåller ”Hur” eller ”Varför” 

lämpar sig oftast en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ (Bryman 2002). Då jag vill få 

en förståelse för hur Fritidsresor ser på- och använder sig av sociala medier anser jag att 

mina forskningsfrågor bör undersökas kvalitativt. Den kvalitativa metoden ser till helheten 

och finner att det oftast finns en idé om att det möjligtvis inte finns en objektiv verklighet 

som vi kan mäta och väga eller förklara genom statistik. Kvalitativ forskning handlar 
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därmed om att skapa en djupare förståelse för fenomen och händelser genom att studera 

dem (Holme & Solvang 1997). Detta styrker även Bryman och Bell (2010) som menar att 

en kvalitativ metod med fördel används när problemet handlar om att tolka och förstå. 

Johannessen och Tufte (2003) förklarar att detta även skulle kunna kopplas till induktiv 

ansats, då man studerar ett fenomen ”från empiri till teori”, svar sökes i den obesvarade 

verkligheten. Jag har dock valt att arbeta deduktivt, då jag testar befintliga teorier. Detta 

för att finna en stabil grund i teorin för att skapa större förståelse för fenomenet social 

media.  

Jag kommer undersöka och tolka hur mina respondenter ser på dagens användning av 

social medier inom marknadsföring samt att anlägga ett framtidsperspektiv. Därmed 

uppfattar jag att den kvalitativa metoden passar bäst för att uppnå detta.  

2.1.2 Förstudie 

När ämnet för studien valts började själv inhämtningen av information, inte bara teoretisk 

sådan, utan även via intryck, olika mediala plattformar och turismföretag. Den teoretiska 

referensramen bygger kring social media, marknadsföring, kunden som en aktiv medaktör, 

värdeskapande relationer samt framtidsperspektiv. I ett tidigt skede började jag att gallra 

bland potentiella intervjupersoner och företag för att se om studien skulle bli möjlig att 

genomföra. Jag anser att det finns ett behov av att skriva om användningen av sociala 

medier då det är ett relativt nytt fenomen inom marknadsföring. Den teori som finns inom 

ämnet är begränsad även om det idag dyker upp en del nya artiklar. Intervjuerna planerades 

genom personliga möten eller eventuellt via telefon. Företagsinformation insamlades 

genom Facebook, Twitter, hemsidor etcetera.  

Det företag som valts ut till fallstudien har valts då det är stort inom sin genre och 

använder olika plattformar i sin kommunikation med kunder. De försöker även skapa värde 

för kunden genom att bygga relationer via social medier. Enligt Yin (1994) är det en fördel 

att använda sig av olika företag eller organisationer i sin studie då författaren lättare kan 

visa på kontraster eller stärka redan befintlig teori. Jag har dock valt att fokusera studien 

kring ett företag, Fritidsresor, men jag har även intervjuat två oberoende webbyråer för att 

få en så rättvis bild som möjligt av marknadsföring via sociala medier. Enligt Bell (2006) 

är det viktigt att hela tiden se över den teori som används då vissa justeringar kan behövas 

göra för att följa och utveckla den empiri som samlas in.  
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2.2 Studiegenomförande 

2.2.1 Datainsamlingsmetod 

Patel och Davidsson (2003) introducerar olika sätt att samla information för att besvara de 

frågeställningar som valts. I inledningen av studiens forskningsprocess är det viktiga att 

bestämma sig för vad som ska undersökas. Det finns olika sätt att inhämta och samla 

information om det önskade området. Forskaren kan tillexempel använda sig av befintliga 

dokument, intervjuer, enkäter och observationer för att få fram användbar empiri. Mängden 

material som samlas beror självfallet på frågeställningarnas natur, samt tiden som 

forskaren har på sig att analysera materialet. Vidare påpekar Patel och Davidsson (2003) 

att det är viktigt att inte enbart samla material som stödjer sina egna teorier och tankar 

kring problemet. För att få en sådan nyanserad bild som möjligt av problemet är det viktigt 

att finna olika infallsvinklar.  

Under insamlandet av data stöter forskaren på både primära - och sekundära källor. 

Primärkällor är de intervjuer som kommer att användas i denna studie, undersökning 

beskriven av forskaren. När primärkällor används är det viktig att hålla sig kritisk till det 

som presenteras, vilket inte betyder att allt skall kritiseras, utan att forskare bör har ett 

kritiskt förhållningssätt, då den primära källan kan innehålla fel och brister. (Hartman, 

2004). Sekundärkällor är de källor som bygger vidare på primärkällorna. Sekundärkällor är 

en tolkning av saker och ting som ägt rum (Bell 2006). Den är baserad på en primärkälla 

och kan vara både böcker och artiklar och är nästan alltid vinklad, eftersom det är mycket 

svårt att vara objektiv i summering av skrivet material (Hartman 2004).  

Jag har valt att använda mig av intervjuer som primärkällor, då jag valt en kvalitativ 

forskningsmetod. Bryman och Bell (2010) förklarar att i kvalitativa intervjuer är intresset 

riktat mot respondentens ståndpunkter. Det gäller dock att forskaren säkerhetsställer att 

intervjupersonerna är fullt medvetna om studiens syfte och känner till de etiska riktlinjerna. 

En semi-strukturerad intervju bygger på att forskaren har en lista över teman som skall 

beröras under intervjun, en såkallad intervjuguide, men respondenten har stor möjlighet 

och frihet att utforma svaren på eget sätt. Frågor som inte hör till intervjuguiden kan också 

ställas för att få en specifik bredd på intervjumaterialet (Bell 2006).  

Jag har valt att använda mig av en intervjuguide med både ämnesområden och frågor, detta 

för att inte styra intervjupersonens svar allt för mycket. Jag vill ha en öppen dialog där 
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respondenten själv känner sig fri att utforma svaren på bästa möjliga sätt. En intervju ger 

en stor flexibilitet både för intervjuaren men även för intervjupersonen som inte kommer 

fram via exempelvis email. En nackdel med intervjuer är dock att de oftast tar lång tid och 

om studien är tidsbegränsad hinns bara ett fåtal intervjuer med (Bell 2006). Vidare 

förklarar Bell (2006) att forskaren i första hand bör använda sig av få, lite längre intervjuer, 

än små korta, där inte tillräckligt med information kommer fram. Bryman och Bell (2010) 

menar att det kan vara en fördel att spela in intervjun då anteckningar inte får med nyanser 

i intervjun och kan även utelämna viktiga aspekter. Forskaren som tar anteckningarna kan 

också bli distraherad och inte hinna med att anteckna allt som sägs. Därför är det att 

föredra att spela in intervjuerna om respondenterna tillåter det. Nackdelen är dock att 

intervjupersonen kan hämmas av inspelningstekniken, tycka att det är obehagligt med en 

mikrofon som fångar upp allt och bevarar det åt eftervärlden (Bryman & Bell 2010).  

Jag kommer dock om medgivande ges, att spela in så många intervjuer som möjligt för att 

inte gå miste om detaljer eller känna mig hämmad av att ta anteckningar. Självfallet 

kommer jag alltid att fråga intervjupersonen om lov innan jag bandar intervjun.   

2.2.2 Studerande av sociala plattformar 

Kozinets (2011) förklarar att idag håller människans sociala världar på att digitaliseras. För 

att förstå denna utveckling är det viktigt att forskare följer människors sociala aktiviteter 

och förmedlad kommunikation på internet. Inom marknadsföring har netnografiska 

tillvägagångssätt blivit accepterat i forskningen, då mycket av den marknadsföring som 

genomförs idag sker via nätet.  

Netnografisk studie är en observationsmetod som är lämpad för den digitala sociala 

världen. Det är en specialutformad etnografi där många olika tillvägagångssätt binds 

samman. Till exempel kan forskaren använda sig av intervjuer, samtalsanalys, visuell 

analys och observationer. Den netnografiska analysen använder sig av datorstödda 

kommunikationer som en källa till data för att nå en etnografisk förståelse och kunna 

förklara ett kollektivt fenomen (Kozinets 2011). 

Jag har valt att studera Fritidsresors olika sociala plattformar för att se hur kunder använder 

sig av dem och kommunicerar med företaget och andra konsumenter. Då jag enbart 

kommer studera fenomenet social media marketing via Fritidsresors plattformar, kommer 

jag inte att identifiera medlemmarna. Jag anser att det inte spelar stor roll för studien. 
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Kozinets (2011) förklarar att netnografi kommer växa sig större då internet städigt öppnar 

upp för nya möjligheter. Jag använde mig av netnografi för att förstå samspelet mellan 

företaget och kunderna, samt ta del av hur kunderna interagerar med varandra.  

2.2.3 Urval av respondenter 

Att finna rätt undersökningspersoner när en studie görs är viktigt. Det är en avgörande del 

av undersökningen och kommer att påverka resultatet. Använder man sig av fel 

undersökningspersoner kan det leda till att hela undersökningen misslyckas i relation till 

frågeställningar och syfte (Holme & Solvang 1997). En kvalitativ forskning handlar om, 

som tidigare nämnt, att skapa en djupare förståelse för fenomen och händelser genom att 

studera dem. Genom att göra kvalitativa intervjuer hoppas forskaren på att upptäcka eller 

identifiera okända företeelser och egenskaper (Starrin & Svensson 1996). Således vill 

forskaren upptäcka och förstå ett fenomen genom ett ökat informationsvärde. Att enbart 

använda sig av sekundärkällor kommer inte ge någon ny information, därför är det viktigt 

att intervjua undersökningspersoner inom rätt område, så kallade primärkällor, för att få 

förstahandsmaterial att arbeta med (Holme & Solvang 1997). Intervjuernas syfte är att få 

tillgång till rik och täckande information om fenomenet. Intervjupersonerna är 

handplockade för att vara så täckande som möjligt, samt att skapa stor variation 

(Kvalitativmetod 2012).  

Jag kommer att undersöka Fritidsresors användande av social medier i sin marknadsföring 

samt hur de hanterar negativa effekter av detta. Jag har valt att ta kontakt med olika 

personer som arbetar med marknadsföring hos Fritidsresor. Jag har även kontaktat två 

webbyråer inom social media för att få en objektiv synpunkt. De respondenter som deltog i 

min studie är presenterade nedan.  

Kort beskrivning av respondenterna 

Niklas Zhovnartsuk, Head of Marketing hos Fritidsresor, Stockholm. Zhovnartsuk har det 

övergripande ansvaret för Fritidsresors marknadsföring. Personlig intervju den 12 april 

2012. 

David Nilsson, Internet Marketing Specialist hos Fritidsresor, Stockholm. Nilsson har hand 

om det övergripande arbetet av sociala medier samt analysverksamhet och webbprojekt. 

Personlig intervju den 13 april 2012. 
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Marie Malmros, Communications Executive hos Fritidsresor, Stockholm. Malmros arbetar 

bland annat med PR, omvärldsanalys, pressmeddelande, kriskommunikation och 

produktinformation. Personlig intervju den 26 april 2012. 

Therese Wahlund, Communications Executive hos Fritidsresor, Stockholm. Wahlund 

arbetar bland annat med internkommunikation, PR, omvärldsanalys, pressmeddelande och 

kriskommunikation. Personlig intervju den 26 april 2012.   

Mikael Engvall, Community Manager och omvärldsbevakare hos webbyrån Social 

Factory, Karlskrona. Engvall driver även företagets blogg, där olika aspekter inom sociala 

medier tas upp. Telefonintervju den 23 mars 2012.  

Björn Lilja, grundare av Kundo, Stockholm. Utbildad civilingenjör inom datateknik och 

har även arbetat med webbstrategier och webbanalys. Personlig intervju den 23 april 2012. 

Emil Stenström, grundare av Kundo, Stockholm. Utbildad civilingenjör inom datateknik 

och har arbetat som IT-konsult under flera år. Personlig intervju den 23 april 2012.  

2.2.4 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Jag valde att kontakta mina respondenter via mail i första hand, där jag kort beskrev vad 

min uppsats handlade om samt en förfrågan om en personlig intervju. Redan i 

inledningsmailet punktade jag upp ämnen jag gärna skulle vilja diskutera med dem. Jag 

gav även alternativ om att genomföra intervjun via telefon. 

All intervjuer genomfördes via personligt möte förutom den med Engvall, som 

genomfördes via telefon. Detta på grund av distansen till Karlskrona. Jag är medveten om 

att telefonintervjuer kan begränsa möjligheten till en öppen dialog, men jag fick bra och 

genomtänka svar av Engvall, vilket jag har haft stor användning av i uppsatsarbetet.  

Under intervjuerna med respondenterna diskuterade vi runt de sex olika ämnesområdena 

jag informerat dem om i det första mailet:  

- Sociala medier 

- Negativ spridning inom sociala medier 

- Plattformar 

- Kunden som medaktör 
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- Värdeskapande relationer 

- Framtidsperspektiv 

Jag kom även att ställa mer specifika frågor, vissa redan förberedda, andra som kom upp 

under själva intervjuerna. Då jag redan innan intervjun föreberett respondenterna på vilka 

ämnesområden jag skulle ta upp fanns det en möjlighet för dem att förbereda svaren innan, 

vilket kan leda till att jag fick regisserade svar. Jag anser dock inte att detta var till någon 

nackdel, då jag finner att jag fick mer ut av intervjuerna på det sättet än vad jag annars 

skulle ha fått.  

Under de intervjuer som gjordes via personligt möte använde jag mig av ljudinspelning för 

att få så bra underlag som möjligt. Under telefonintervjun togs bara skriftliga anteckningar, 

vilket kan lett till att viss information missats.  

2.2.5 Validitet och reliabilitet  

Hartman (2004) förklarar vikten av att den information som samlas in måste uppfylla 

kraven för pålitlighet och giltighet. Detta kallas akademiskt för reliabilitet (pålitlighet) och 

validitet (giltighet). Pålitlighet har att göra med att man skall kunna göra samma 

observation upprepade gånger, och få fram liknande resultat varje gång. Detta kan vara 

komplicerat vid kvalitativ forskning, då de respondenter som intervjuas kan vara påverkade 

av externa faktorer som ändras från gång till gång. Exempel på detta kan vara tv-program 

som visats i ämnet som påverkat respondenten (Bell 2006). Vidare beskriver Bell (2006) 

att giltighet är svårare att mäta då det är ett mått på om en viss fråga beskriver det som vi 

vill att den ska beskriva. Validitet ska således beskriva det som forskaren verkligen påstår 

att den beskriver. Om en fråga i frågeställningen inte är reliabel, saknar den även validitet, 

men det betyder inte automatiskt att om reliabiliteten är hög är även validiteten det. 

Validiteten kan fortfarande vara låg trots hög reliabilitet (Bell 2006). Kvale (1997) menar 

att validitet handlar om i vilken grad resultatet av studien överensstämmer med 

verkligheten. Dock är verkligheten något subjektivt, då alla har sin egen bild av 

verkligheten och empirin som forskaren samlar in tolkas automatiskt genom den erfarenhet 

som forskaren besitter. I kvalitativ forskning tolkas individers upplevelser som 

verkligheten, därför är giltigheten beroende av intervjusituationen (Kvale 1997). Då sociala 

medier är ett ämne som inte är alltför utbrett ännu, tolkade jag mitt insamlade material 

genom avgränsande teorier som exempelvis marknadsföring via internet, kommunikation 
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och negativ respons. Trots detta tycker jag att jag har hittat en bra koppling mellan empiri 

och teori, vilket tyder på bra giltighet i studien.  

Patel och Davidsson (2003) beskriver varje kvalitativ forskningsprocess som unik, trots 

detta finns det vissa validitetsproblem som generellt uppstår. En del av dess uppstår vis 

insamlandet av data. Ett begrepp som ofta dyker upp i dessa sammanhang är triangulering. 

Triangulering kan ske på olika sätt, vid metodval, datainsamling etcetera. Enligt Bell 

(2006) är triangulering när forskaren betraktar samma sak utifrån olika synvinklar, för att 

på så sätt kunna bekräfta eller ifrågasätta det resultat som man kommit fram till. Då jag 

endast har en begränsad tid på mig med denna studie, kommer jag inte använda mig av 

metodtriangulering. Jag har istället valt att inrikta mig på en metod, den kvalitativa med en 

deduktiv ansats. Vid insamlandet av data har jag delvis använt mig av teoritriangulering, 

då jag intervjuar olika personer inom Fritidsresor samt två utomstående personer som inte 

har med Fritidsresor att göra. Detta för att få en bred och informationsrik bild av fenomenet 

sociala medier. Jag validerar studien genom att använda mig av olika personer, platser och 

tidpunkter.  

Ett annat sätt att stärka trovärdigheten av innehållet i min uppsats är att använda sig av 

relevanta respondenter, som har kunskap om det valda ämnet (Bell 2006). Jag vill att de 

skall reflektera över ämnet och förhoppningsvis skapa en djupare förståelse för sociala 

medier som marknadsföringsfenomen, både hos mig och hos dem själva. Hartman (2004) 

förklarar att när en studie av ett ämne görs försöker man alltid uppnå mättnad. Mättnad 

sker när olika intervjupersoner kommer fram till liknande slutsatser i ämnet som 

diskuteras. Då jag intervjuat fyra olika personer inom Fritidsresor, har jag märkt att en viss 

mättnad nåtts inom ämnet sociala medier. Även den informationen jag fått via 

webbyråerna samstämmer till viss del med Fritidsresors syn på sociala medier.  

2.2.6 Källkritik 

Patel och Davidsson (2003) understryker vikten av att vara källkritisk under arbetet av 

studien. Foskaren måste hela tiden påminna sig om att förhålla sig kritisk till både teori och 

empiri i studien, för att kunna bedöma om fakta och upplevelser är sannolika.  

Då jag har valde att spela in de flesta intervjuerna som genomfördes, anser jag att det 

stärkte tillförlitligheten i studien, eftersom jag har haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna 

om och om igen på intervjuerna. Det insamlade materialet från respondenterna och från de 
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plattformar som studerats, kommer att ligga till grund för den empiriska delen. Till den 

teoretiska delen har jag valt ut litteratur och dokument som jag anser har hög reliabilitet 

och validitet. Jag har inte använda mig av tvivelaktiga författare eller artiklar och den teori 

som används skall tydligt kunna knytas till studiens syfte och frågeställningar.  

Jag är medveten om att detta arbete kan ha kommit att färgas av tidigare studier inom 

marknadsföring, samt av mitt nuvarande arbete hos Fritidsresor. Jag utesluter därför inte att 

en annan akademisk bakgrund eller arbetsplats hade givit andra förutsättningar för 

forskningsprocessen.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer relevant teori som ska ligga till grund för min undersökning tas 

upp. I första kapitlet kommer teorier om social media och negativ spridning tas upp. Detta 

följs av marknadsföring, kunden som medaktör och värdeskapande relationer. Kapitlet 

kommer avslutat med framtidsperspektiv. Allt kommer att diskuteras med hjälp av en 

mängd olika teorier.  

3.1 Social media 

3.1.1 Nätverkande människor 

Alla sociala medier bygger på nätverkande mellan människor, där alla kan delta och bygga 

relationer och använda sig av dess samlade kunskaper. Ny teknik förändrar människors sätt 

att kommunicera, detta påverkar förutsättningarna för hur företag och organisationer 

marknadsför sig för att nå ut till en publik. Företagskommunikation i de sociala medierna 

bör vara inriktad på att bygga relationer och skapa förtroende, inte för att sälja produkter 

eller tjänster (Carlsson 2010). Användandet av sociala medier har öppnat upp en dialog 

som inte varit möjlig tidigare och möjligheterna till att lyssna till kunder och dra nytta av 

dem är fantastiska. Carlsson (2010) menar att i sociala medier marknadsför sig inte företag 

i traditionell stil, utan de är en del av en social konversation.  

Sociala medier används inte för att ersätta de traditionella marknadsföringskanalerna, men 

bör användas som ett värdeskapande supplement (Carlsson 2010). Det är dock viktigt att 

företag inte ser användandet av sociala medier som bara en del av marknadsföringen, utan 

det bör genomsyra alla delar av företaget (Clapperton 2009). Postman (2009) benämner 

företag som använder sig av sociala medier för att stärka och omforma sina relationer med 

kunder för SocialCorps. SocialCorps är företag som har kultur, organisations struktur, 

kreativitet och talang att utforska nya kommunikationsverktyg. De når ut till kunder, 

journalister, bloggar och andra potentiella användare av deras produkter och tjänster 

snabbare och effektivare än företag som inte använder sociala medier i sin marknadsföring. 

3.1.2 Plattformar 

Postman (2009) beskriver plattformar som en mötesplats på internet, där företag och 

konsumenter kan utbyta information. Det kan ses som en taktisk länk för nyskapande och 

tillväxt. En plattform bör avspegla vad ett företag kan erbjuda kunderna, samtidigt som de 

tar reda på vilka behov den externa marknaden har. En plattform ska erbjuda 
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konsumenterna att själva bygga och utveckla sina idéer. De skall vara en del av det 

pågående samtalet och deras feedback ska förhoppningsvis generera i nya lösningar och 

tankebanor hos företaget som tillhandahåller plattformen (Postman 2009).  

Facebook 

2004 släpptes sajten TheFacebook.com, en sajt för Harvardstudenter att träffas på och 

utbyta information. 2005 döptes sajten om till kort och gott Facebook.com och 2006 

öppnades den upp för allmänheten. Från början var Facebook en plats för privatpersoner, 

men med tiden har även företag hittat dit och marknadsförs sig genom användarsidor. Den 

sociala, ekonomiska och demokratiserande effekten Facebook har på allt och alla idag är 

enorm och kan ses som revolutionerande (Social Factory 2011a). Ström (2010) påpekar att 

aldrig tidigare har en social plattform varit så inflytelserik. Att låta företaget bli en 

”människa” på Facebook är ett enkelt sätt att marknadsföra sig på. Där kan företag lägga 

upp bilder, filmer länkar eller statusuppdateringar för att nå en så stor massa som möjligt. 

Facebook har gjort marknadsföringen mer demokratisk då alla företag har möjlighet att 

synas för en bärbar kostnad. Kunder väljer själva att vara en del av ett företags 

marknadsföring genom att ”gilla” företagets profil, alltså når marknadsföringen endast ut 

till dem som vill vara en del av den. Idag har Facebook.com cirka 800 000 000 medlemmar 

(Social Factory 2011a). 

Twitter 

Twitter är en så kallad mikroblogg. Den kallas för mikroblogg eftersom det endast går att 

skriva inlägg som är 140 tecken långa, en tweet. Syftet med Twitter är att förmedla sina 

åsikter genom en kort text. På Twitter finns de influerande personerna, och du kan själv 

välja vilka du vill följa (Social Factory 2011b). Twitter är inte en låst sida, utan alla kan 

vara en del av det som skrivs. Du behöver inte heller vara en person på Twitter, utan det 

går utmärkt att registrera ett företag eller liknande. Att använda sig av Twitter är att 

omvärldsbevaka, marknadsförare kommer närmare sin publik, blir lite mer personlig 

(Ström 2010).  

Youtube 

Youtube är en videosida med syfte att ge folk möjlighet att dela med sig av sina filmer. 

Filmer kan genom Youtube spridas, delas och kommenteras vilket kan användas med stor 

fördel i företags marknadsföring (Social Factory 2011c). Social Factory (2011c) hävdar att 
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Youtube bidragit till demokratisering genom att användare lagt upp filmer av politisk 

karaktär. Ström (2010) menar att Youtube är ett känslomedium. Det erbjuder människor 

möjligheten att påverka på annat plan än text och bild. En video kan vara ett bra sätt att 

väcka känslor på, då det många gånger är lättare att nå en människa genom dess känslor än 

genom sakliga argument.  

Bloggar 

Ström (2010) beskriver bloggar som något som tillför mer än en webbplats. En blogg kan 

väcka stort intresse och engagemang och nästintill utvecklas till ett diskussionsforum. En 

blogg är en plattform som består av regelbundna skriftliga inlägg, personliga eller ur ett 

företagsperspektiv. Det som publiceras på en blogg kan vara allt från personliga 

iakttagelser till video inlägg, de är alltid datummärkta och varje inlägg sparas i ett arkiv.  

(Nationalencyklopedin 2012). Social Factory (2011d) förklarar att de sökmotorer som 

finns på internet älskar textmassa vilket gör att bloggen är av stor vikt när det kommer till 

sökbarhet. Ett företag som använder sig av en blogg kommer bli mer sökbar än ett företag 

som inte bloggar. Via bloggar kan företag marknadsföra sig själv och sina produkter och 

tjänster, samtidigt som de blir personliga med kunderna, då bloggen fortfarande ses som en 

relativt intim företeelse (Social Factory 2011d).  

Carlsson (2010) beskriver sociala medier som ett bra sätt för företag att hålla löpande 

kundkontakt, skapa förtroende och ge kunden en inblick i verksamheten. Genom att låta 

kunden vara en del av marknadsföringen kan företag komma närmare kunden. Företag som 

använder sig av olika sociala medier, som beskrivits ovan, har en större chans att 

positionera sig på marknaden än företag som bara använder sig av en eller ingen social 

plattform (Carlsson 2010). Vidare diskuterar Grönholm (2010) varumärkens nya roll i 

sociala medier. Länge har Unique Selling Proposition (USP) och Emotional Selling 

Proposition (ESP) varit något som företag fokuserat på, men nya teknologier och 

mediekanaler har flyttat samhället från massproduktion till masskontribution. Idag är det 

interaktionen och det evigt pågående samtalet som företag bör fokusera på för att hålla sig 

konkurrenskraftiga. Att skapa relationer mellan företag och kund är viktigare än att skapa 

USP eller ESP. De företag som konverserar med sin omvärld på flera olika sätt genom de 

olika sociala medierna är de varumärken som kommer ha mest engagerade och lojala 

anhängare. Ett maktskifte har skett, från företag till konsument (Grönholm 2010).  
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3.1.3 Kundens spelplan 

Marking och Nordlöv (1997) förstod tidigt vikten av push- och pullmarknadsföring. I 

användningen av sociala medier har pullmarknadsföring aldrig varit så aktuell som idag. 

Mottagaren väljer själv att vara en del av den dialog som förs via sociala medier, begreppet 

business-to-consumer har blivit omvänt och idag är det consumer-to-business som styr. 

Carlsson (2010) förklarar att tidigare har företag alltid haft möjligheten att sätta sig själva i 

centrum, men nu är det konsumenten som styr genom att själva välja och kräva. För 

företag gäller det att göra sig valbara, och genom att kommunicera genom webben går det 

snabbt att ta reda på vad kunder efterfrågar eller väljer bort. 

Idag är det konsumenterna som har makten, det är de som väljer och styr vilka plattformar 

de vill vara en del av (Carlsson 2010). Bradley (2010) menar att företag idag inte enbart 

kan förlita sig på sin hemsida, utan det är viktigt att de använder sig av sociala medier för 

att nå ut till konsumenterna. Kunderna vänder sig ofta till de olika plattformarna för att 

finna den information de söker, innan de besöker hemsidor. Internet är konsumentens 

arena, där kan företag inte bestämma villkoren, på nätet blir de ifrågasatta och negativa och 

positiva kommentarer är synliga för alla (Jakob 2012). Lindebo (2009) reflekterar över 

vikten för företag att lämna Customer Relationship Management (CRM) bakom sig och 

istället implementera Customer Involvment Management (CIM). Enligt Lindebo går 

företag från att enbart bygga relationer, till kunden som medaktör under själva utformandet 

av tjänsten eller servicen. Vidare påpekar hon att konsumentens makt ökar och att företag 

tar allt mer hänsyn till konsumenternas åsikter vid bland annat produktionsutveckling. En 

genomsnittlig produktionscykel är idag relativt kort och omkring 45-75 procent av alla nya 

produkter och tjänster lyfts bort från marknaden efter två år (Lindebo 2009). Då det kostar 

mycket för företag och speciellt turismföretag att ta fram nya attraktiva produkter, tjänar de 

på i längden att lyssna på kundernas efterfrågan i stället för att erbjuda en tjänst bara för att 

ligga ajour med andra företag. Att involvera kunderna i produktionen istället för att enbart 

bygga relationer med dem kommer sannolikt att skapa fler aktiva kunder samt starkare 

relationer. Kunden blir lojalare med företaget om de själva har varit en aktiv medaktör i 

tjänsternas utvecklande (Lindebo 2009).  

Torgny (2009) förklarar att det idag med hjälp av Internet och de olika sociala 

plattformarna är lätt att vara otrogen företag. Konsumenten hoppar glatt mellan de olika 

researrangörernas hemsidor, jämför priser, söker korrekt information. Den stora 
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utmaningen hos företagen ligger inte i att nå nya kunder, utan att behålla de redan 

existerande. Då turismföretag inte säljer produkter utan tjänster är det viktigt att de har en 

god relation och kommunikation med sina kunder. Att använda sig av sociala medier kan 

förbättra kundrelationerna avsevärt. Att skapa kundkontakt, förtroende och erbjuda kunden 

en inblick i organisationen skapar långsiktiga relationer och bygger broar mellan företag 

och konsument (Carlsson 2010).   

3.1.4 Negativ respons 

Traditionellt sett har marknadsföring gått ut på att ett företag marknadsför produkter och 

tjänster och kunden har varit den passiva mottagaren. Idag är det ombytta roller, kunden är 

en del av marknadsföringen och bör därför ses som en aktiv medaktör. Företag har inte 

längre full kontroll över vad som sprids ut om varumärket, och sociala medier har skapat 

transparens och plattformar där alla kan vara med och diskutera (Postman 2009). Carlsson 

(2010) tar i sin bok upp aspekten om öppenheten som kommer via sociala medier kan 

skada företaget. När ett företag använder sig av social media i sin marknadsföring öppnar 

de samtidigt upp för öppenhet och dialog. Företaget blir transparent, kunderna får inblick i 

företaget.  

Postman (2009) pratar om de sex nyckelattributen när de kommer till sociala medier; 

autenticitet, transparens, omedelbarhet, deltagande, sammankoppling och 

ansvarsskyldighet. Genom att använda dessa nyckelattribut på rätt sätt, kan ett företag 

minska den negativa spridningen som sker i de sociala medierna.  Autenticitet är ett av de 

starkaste attributen inom sociala medier, aldrig tidigare har det visats så mycket 

information öppet. Företag som använder sig av sociala medier delar med sig av 

information öppet. De visar upp företagets innersta kärna, företagets autenticitet (Postman 

2009). Postman (2009) menar att företag som inte är autentiska kommer ha svårt att 

överleva en längre tid, då det idag är kunderna som styr marknaden. Ett företag som inte är 

autentiska riskerar att förstöra sitt varumärke. Kunder kan komma att undra vad de 

försöker dölja som inte vill visa upp både sina starka och svaga punkter.  

Postman (2009) menar att sociala medier har fört med sig en öppenhet och transparens 

som inte funnits tidigare. Konsumenter har full insyn i företaget och har rätt att få reda på 

information så som finansiering och ägarskap. Genom sociala medier kan kunder även ta 

del av företagets strategier, marknader, service och kunder. Detta är inget negativt, utan 
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Postman menar att ju öppnare och ärligare ett företag är mot sina kunder, desto svårare är 

det för kunderna att leta upp negativ information och sprida den vidare till andra parter. 

Här kommer även omedelbarhet in. Postman (2009) klargör för vikten av att vara en del av 

den pågående utvecklingen, och idag så sprids allt med ljusets hastighet. Genom Facebook, 

bloggar, Youtube och Twitter sprider sig positiv liksom negativ information i rekordfart. 

Företag har ingen kontroll över åsikter och budskap som sprids genom de olika 

plattformarna, men det behöver inte ses som något negativt (Postman 2009).  

Deltagande är något som vuxit revolutionerande. Konsumenters deltagande kan ske i 

många olika former. Kunder kan vara med och diskutera i forum, lämna kommentarer i 

bloggar eller i communities som exempelvis Facebook. Många forum är nästintill 

självdrivna, då kunder som själva tagit del av ett företags produkter eller tjänster ser sig 

själva som experter eller evangelister. När negativ spridning sker via olika forum, är det 

ofta dessa experter eller evangelister som kommer till företagets försvar. Egentligen skulle 

inte ett företag behöva bemöta den kritik som ges då deras kunder gör det åt dem (Postman 

2009). Dock menar Postman (2009) att ett företag som inte bemöter kritik riskerar att få 

ännu mer negativ respons. Genom sammankoppling sker idag kommunikation snabbare via 

sociala medier (Postman 2009). Webb 2.0 har en del med detta att göra. Från att gått från 

envägskommunikation till tvåpartssamtal och slutligen flerpartsamtal har företag idag 

möjlighet att sprida sitt budskap till fler parter än någonsin tidigare (O’Reilly 2005). Då 

allt är sammankopplat över internet idag, vet flera tusentals användare direkt när ett nytt 

meddelande blivit postat på de olika sociala plattformarna. Detta ökar chansen till 

kommunikation mellan företag och kunder, samt öppnar upp till diskussion på ett sätt som 

inte var möjligt innan. Genom att använda sig på rätt sätt av dessa 

kommunikationsverktyg, kan mycket negativ spridning hindras (Postman 2009). 

Slutligen diskuterar Postman (2009) kring ansvarsskyldighet. Sociala medier har öppnat 

upp för alla att tycka och tänka online, och allt för ofta sker oetiskt och illegalt beteende. 

Postman menar att detta beror på att många konsumenter och användare av plattformarna 

tror sig vara osynliga. Detta är aldrig fallet, det går alltid att spåra upp användare. Det 

ligger på företagens ansvar att se till att olagligheter inte förekommer på deras plattformar. 

Därför är det viktigt att de gör upp riktlinjer som användare måste följa för att få vistas på 

plattformen. Vidare påpekar författaren att detta tyvärr inte är lätt att kontrollera (Postman 

2009).  
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Carlsson (2010) menar att det finns både för- och nackdelar med att använda sociala 

medier i sin marknadsföring. Genom att använda sig av social media öppnar företag upp 

för inblick och dialog. Varumärken har idag inte samma kontroll över kommunikationen, 

men fortfarande har företag möjlighet att styra och påverka. Genom agerande påverkas 

folks uppfattning om företaget. Genom att alltid bemöta konsumenter korrekt både i 

verkligheten och på nätet stärker företagen sin ställning och kan påverka kunders 

uppfattning oavsett vad som florerar i de sociala medierna. Att aktivt söka upp och delta i 

pågående konversationer genom att bemöta eventuell kritik och osanningar är också ett sätt 

för företag att kontrollera negativ spridning (Carlsson 2010).  

”Embrace what you can’t control” (Kerpen 2011, ss. 76). 

Kerpen (2011) påpekar vikten av att omfamna det som människan inte kan kontrollera. När 

företag har accepterat att negativa kommentarer och spridning kommer att ske oavsett om 

de är en del av de sociala plattformarna eller inte, först då kan företag ta ställning till hur 

de skall besvara kritik. Det viktigaste ett företag kan göra i de sociala medierna, är att 

besvara negativ kritik. Företag som besvarar kritik med tystnad eller genom att radera 

kommentarer kommer inte bli långvariga på marknaden. De företag om inte bara tar sig tid 

till att besvara kritiken, utan också gör det via de sociala medierna, visar omvärlden att de 

bryr sig om vad kunder tycker och tänker om företaget. Kunden är det viktigaste 

marknadsföringsverktyget, därför är det viktigt att företag använder sig av dem och tar 

hand om dem (Kerpen 2011).   

3.2 Marknadsföring 

Traditionellt har marknadsföring i stort sätt sett likadan ut sedan 1940-talet. Den bygger på 

enkelriktad information, där sändaren skickar ut ett budskap till den breda massan och 

hoppas på att alla tolkar den likadant (Carlsson 2010). Armstrong et al. (2009) beskriver 

marknadsföringskonceptet byggt på undersökningar, segmentering, positionering, 

målgrupper och de fyra P:na (produkt, pris, plats, påverkan). Detta är fortfarande 

betydande när det kommer till marknadsföring men det är även viktigt att kunna utveckla 

dessa begrepp till hur verkligheten ser ut idag (Postman 2009). Carlsson (2010) stärker 

detta genom att beskriva dagens marknadsföring som konsumentens marknad. Vidare 

förklarar Carlsson (2010) att dagens konsumenter lider av reklamtrötthet. När möjlighet 

finns väljs reklam allt oftare bort. Då den yngre generationen är mer kritisk till reklam än 
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den äldre generationen, upptäcker fler företag att det är olönsamt att använda sig av 

massmarknadsföring. Människor vill inte längre ha standardförpackad information, utan de 

vill kunna välja vilken information de anser sig vara i behov av. (Carlsson 2010). 

Axelsson (1996) menar att kommunikation inte ska förväxlas med reklam, då det är en 

annan typ av aktivitet. Kommunikation syftar till att leda köparen genom de olika stadierna 

i köpprocessen. Postman (2009) förklarar dock att kommunikation är en stor del av den 

marknadsföring som sker via sociala medier och den genomsyrar allt. Sociala medier 

bygger på kommunikationen mellan kunder och företag. Den städigt pågående dialogen 

och diskussionen mellan alla parter är det som definierar marknadsföring idag. Genom att 

låta kommunikation genomsyra marknadsföringen via de sociala medierna anser Carlsson 

(2010) att marknadsförare kan ta marknadsföringen till en ny nivå. De företag som inte 

inser vikten av en god dialog eller exkluderar kommunikation som ett 

marknadsföringsverktyg kommer få det svårt att konkurrera på den nya 

konsumentdominerade marknaden (Carlsson 2010).  

3.2.1 World of mouth 

Word of mouth, eller mun till mun-marknadsföring som det också kallas är inget nytt 

fenomen, utan det har funnits i alla tider. Metoden går ut på att göra företag eller 

varumärke till ett samtalsämne. Med hjälp av de olika sociala plattformarna på internet är 

det inte självklart vem som är avsändare respektive mottagare av den information som 

cirkulerar. En så kallad flervägskommunikation mellan olika parter sker kontinuerligt. De 

sociala medierna och det ständiga surret av informationsutbyte har öppnat upp för helt nya 

möjligheter för marknadsförare (Carlsson 2010). Den virtuella mun till mun-

marknadsföringen sprider sig snabbare än någonsin tidigare. Med hjälp av sociala medier 

når kunders omdömen ut till inte bara de egna vännerna, utan även till personer som de inte 

känner (Andersson 2009).  

Andersson (2009) menar att det bästa sättet för företag att vara en del av mun mot mun-

marknadsföringen är att låta kunderna säga vad de verkligen tycker om varumärket. Att 

komma i närheten av att tvinga kunderna till att säga bra saker om företaget eller tjänsten 

är inte alltid en bra idé. Ge kunden istället en möjlighet att säga fritt vad de känner och 

förknippar företaget med. Att ge kunder så goda anledningar som möjligt att ge ärliga och 

positiva svar är något som varje marknadsförare bör implementera i sin 
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marknadsföringsstrategi. Vidare påpekar Andersson (2009) att negativa svar kan komma 

när man ger kunderna en chans att säga vad de verkligen tycker och tänker, men att det inte 

behöver ses som något negativt. Istället ska företaget välkomna de negativa 

kommentarerna och använda dem i din affärsutvecklig.  

Carlsson (2010) förklarar att de bästa säljarna är de nöjda kunderna, och nöjda kunder är 

viktigare än någonsin när det kommer till marknadsföring via olika sociala plattformar på 

internet. Mun mot mun-marknadsföring sker på mottagarens villkor, och Carlsson (2010) 

menar att som företag går det ut på att göra en produkt eller tjänst så intressant att 

människor, på eget initiativ, vill sprida informationen vidare. Kunder litar på andra kunder 

och inte på vad företagen säger, därför är mun mot mun- marknadsföring effektivt när det 

sprids på rätt sätt. Allt handlar om att skapa mervärde för både företag och kund.  

3.3 Service Management 

3.3.1 Kunden som medaktör 

Sociala medier erbjuder kunder att bli en del av marknadsföringen, de blir en producent av 

det som produceras på de olika plattformarna. Förhållandet mellan aktörer inom och 

utanför den egna organisationen slätas ut och konsumenters feedback och input blir allt 

viktigare (Carlsson 2010). På de sociala plattformarna är det kunden som styr och 

producerar det som skrivs. Utan engagerade kunder som för diskussioner via internet 

skulle marknadsföring via de sociala medierna inte fungera. Den kretsar kring kunders 

input och feedback (Kerpen 2011). Vargo och Lusch (2004) påpekar att idag är 

marknadsföringen konstruerad kring utbytesprocesser och relationer, företag har gått från 

ett varudominerat synsätt till leverans av tjänster och service. Kerpen (2011) menar att de 

sociala medierna aldrig skall användas till försäljning av varor eller tjänster, utan endast 

tillhandahålla lockande och enkla erbjudanden som kunder inte kan motstå. Vidare 

förklarar Kerpen (2011) vikten att förstå skillnaden mellan detta. Ett företag som använder 

de sociala medierna till att sälja varor, kommer inte skapa långvariga relationer eller lojala 

kunder. Det essentiella ligger i att hela tiden agera relationsbyggande, detta görs inte 

genom försäljning, utan genom att låta konsumenterna bli producenter.  

Företag som är villiga att ge kunder makt att utforma sin egen service väljer att inte se dem 

som en konkurrent, utan som en medaktör där värde skapas av att kunder själva får vara 

med och skapa servicekvalitet. Kunder vet bäst vad de vill ha och förväntar sig och företag 
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som lyssnar och involverar sina kunder kan leverera rätt service om verktygen finns för att 

utveckla den (Bitner & Zeithaml 2003). Grönroos (2008) menar att traditionellt är det 

företagen som skapar och producerar och kunden konsumerar. Med sociala medier är 

rollerna annorlunda. Nu är det kunden som skapar, producerar och konsumerar (Carlsson 

2010). Bitner och Zeithaml (2003) anser att företagen tillhandahåller servicen och 

möjligheten att låta kunden bli en medaktör. Kunders aktiva medverkan stärker både 

servicekvalitén och kvantiteten inom ett företag och service levereras effektivast om 

kunden ses som en medaktör istället för en källa till osäkerhet (Bitner & Zeithaml 2003).  

3.3.2 Värdeskapande relationer 

Att skapa goda relationer med kunder är det mest lönsamma långsiktiga agerandet hos ett 

företag. Kundlojalitet är målsättningen och genom goda relationer kan detta skapas 

(Gummesson 2008). Att öka företagets fokus på kunden i marknadsföringen är viktigt och 

genom att använda sig av sociala medier kan relationer etableras effektivare (Carlsson 

2010). Thurau och Hansen (2000) har tagit fram tre aspekter som de anser är viktiga när 

relationer skall byggas mellan kunder och företag, tillfredställda kunder, tillit och 

engagemang. Tillfredställda kunder uppnås genom att företagen uppfyller kunders 

förväntningar och genom det byggs en stark relation. Tillit existerar när kunder tror på vad 

leverantören och på tjänsterna de erbjuder. Tillit är dock en tvåvägskommunikation, då 

företaget även behöver kundens tillit. Engagemang bygger på starka emotionella band och 

kan ses som nyckeln för en långvarig relation mellan kunder och företag. Genom god 

kommunikation kan alla dessa tre aspekter uppfyllas (Thurau & Hansen 2000). Carlson 

(2010) påpekar att via sociala medier och plattformar kan företag bygga starka relationer 

till kunderna. Vidare anser Carlsson (2010) att exempelvis Facebook endast skall användas 

till att relationsbyggande och inte till försäljning, då det kan få motsatt effekt. En god 

relation kommer dock troligtvis resultera i lojala kunder som kommer att återkomma till 

företaget om och om igen. Om ett företag dock endast försöker sälja varor och tjänster via 

de sociala plattformarna kommer de potentiella kunderna snart förflytta sig till andra 

aktörer.  

Gummesson (2008) förklarar att ur de vanliga marknadsrelationerna som uppstår växer 

ofta speciella marknadsrelationer fram. Speciella marknadsrelationer är till exempel 

servicemötet. Servicemötet innehåller möjliga värdeskapande processer som interaktion 

med frontlinjen och system som används under produktionen och leveransen av servicen. 
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Idag har mycket av den service som ges förflyttat sig till internet och de sociala 

plattformarna. Servicemötet sker ofta virtuellt och företag som misslyckas med att erbjuda 

samma nivå på service via sociala medier som vid ett fysiskt servicemöte kan få det svårt 

att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden (Postman 2009). Gummesson (2008) anser 

att kunden producerar en del av servicen tillsammans med företaget om rätt system finns. 

Carlsson (2010) anser att all sociala medier existerar enbart för att kunder är beredda att 

agera med varandra och föra en diskussion via de plattformar som olika företag erbjuder. 

På så sätt kan kunden ses som en producent då exempelvis marknadsföring via Facebook 

inte hade varit möjligt om det inte fanns människor som skapade diskussioner och var 

villiga att besöka företagens profiler.  

Enligt Grönroos (2008) är det essentiellt att företag ser relationer till kunder som ett 

förtroendefullt samarbete, och inte enbart som en kundkontakt. Marknadsföring i en 

relation handlar om att låta kommunikationen med kunderna genomsyra alla delar av 

företaget, även via de sociala medierna.  

3.4 Och sen då? 

3.4.1 Framtidsaspekter 

De sociala medierna har växt lavinartat de senaste åren, och är idag på väg att bli 

fundamenta i marknadsföring. De trender som syns redan nu är mobiltelefonens 

utvecklande. Redan nu fungerar de mer eller mindre som datorer, och kommer med största 

sannolikhet utkonkurrera datorer när det kommer till användandet av de sociala 

plattformarna. Idag är det lätt att använda Facebook, Twitter, Youtube och andra sociala 

medier genom mobilen. Webbplatserna anpassas efter mobilerna och mycket av det 

användandet som sker, sker på språng i bussen, tunnelbanan etcetera (Ström 2010). Även 

Kaplan och Haenlein (2010) diskuterar användandet av mobil social media, som används 

via mobiltelefonen. Detta är en trend som växer sig starkare och starkare, då många länder 

har fler mobiltelefonägare än dator ägare. Ström (2010) förklarar vidare att geografisk 

taggning har blivit allt vanligare. Mobilerna byggs för att känna av var användaren 

befinner sig och gör det möjligt för företag att påverka den marknadsföring som kommer i 

användarens väg.  

Social Factory (2011e) diskuterar framtidsaspekter inom sociala medier och tar upp 

aspekter som Artificiell Intelligens i datorer. Artificiell Intelligens är ett enormt nätverk av 
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erfarenheter (data) och analytisk förmåga (statistiska algoritmer).  Tillsammans skapar 

detta en databank som lär sig förprogrammerade saker. En försmak av detta kan ses i 

Google, där programmet känner av vad som sökts på innan och plockar fram bästa 

alternativet (Social Factory 2011e).  

Den grundläggande trenden är att människor alltid är uppkopplade, återkoppling kan 

komma direkt och nyheter sprider sig rekordsnabbt (Ström 2010). Social Factory (2011e) 

menar att exempelvis modetrender, ekonomiska situationer, religiösa preferenser, 

språkbruk kommer kunna förutspås genom de sociala medierna, och görs till viss del redan 

idag.  

Sociala medier är här för att stanna och de företag som redan inte implementerat dem i sin 

marknadsföring bör göra det nu (Ström 2010). 
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4. Empirisk och teoretisk analys 

I detta kapitel redogör jag för den insamlade empirin från Fritidsresor, Social Factory och 

Kundo, vilket sammanvävs och analyseras med föregående kapitels teoretiska områden. Jag 

har låtit empirin vara ledande och delat upp kapitlet på samma sätt som den teoretiska 

referensramen. Detta för att underlätta för läsaren. Först presenteras företagen som 

studerats inför denna uppsats. 

4.1 Företagsinformation 

4.1.1 Fritidsresor 

Fritidsresor är en av Sveriges äldsta researrangör och grundades 1961. Med Fritidsresor 

föddes ett nytt koncept – Fritidsvåningar. De första resorna till Medelhavet avgick 1962, då 

till destinationer som Sitges i Spanien och Rimini i Italien. Antalet resenärer det första året 

uppsteg till 4500 stycken, chartern var född! Många olika koncept och lanseringar 

utvecklades med åren, vilket marknadsfördes på olika sätt. Bland annat genom annonser, tv 

och tidningar. Med Internets intåg tog internetförsäljningen fart på allvar. 2005 bokade var 

tredje resenär sin resa på nätet och över en halv miljon besökare var inne på fritidsresor.se 

varje månad. Idag har Fritidsresor 600 000 resenärer årligen bara i Sverige och cirka 65 

procent av alla resor bokas via webben. (Fritidsresor 2012a). Sedan 2007 ingår Fritidsresor 

i TUI Travel Plc, ett nätverk av europeiska reseföretag (Fritidsresor 2012b). Idag 

producerar Fritidsresor direktcharter till länder runt om i världen och deras vision är: 

”Making holiday dreams come true”. (Fritidsresor 2012b). 

4.1.2 Aktörer inom social media 

Social Factory är en webbyrå som arbetar med att hjälpa företag att förbättra sin närvaro 

på internet. De utvecklar attraktiva och tilltalande webbplatser åt företag med hjälp av 

sociala medier för att engagera kunder, bygga varumärken och öka intäkter (Social Factory 

2012). 

Kundo är en digital mötesplats för företag och deras kunder. Kundo erbjuder en plattform 

för kunddialog och effektivare kundtjänst till olika företag. Visionen är att varje 

kunddialog ska skapa värde för företaget. En fråga som redan är besvarad ska inte behöva 

besvaras igen (Kundo 2012).  
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4.2 Social media 

Engvall förklarar att sociala medier handlar om öppenhet och transparens. Människor litar 

inte på företag, men de litar på andra människors omdömen. Det är därför sociala medier 

har blivit essentiellt inom marknadsföring. Kunder som väljer att visa upp en vara eller 

tjänst de valt på de sociala plattformarna autovaliderar den. Enligt Stenström bör sociala 

medier först och främst användas för dialog med kunderna och inte som en 

försäljningskanal. Att sociala medier har blivit en allt viktigare del inom marknadsföring 

och att användandet av dem har möjliggjort en dialog med kunderna som inte varit 

utförbart innan är något som samtliga respondenter är överens om. Carlsson (2010) menar 

dock att sociala medier inte enbart behöver ersätta de traditionella 

marknadsföringskanalerna, utan kan användas som ett värdeskapande supplement. Trots 

detta anser både författare och respondenter, att sociala medier är här för att stanna.  

Nilsson berättar att Fritidsresor är ett online driven företag, där webben hela tiden utnyttjas 

maximalt, både marknadsföringsmässigt och i köpprocessen. Enligt Zhovnartsuk är 

internet basen för hela Fritidsresors verksamhet med marknadsföring, inspiration och 

information till kunden. Även Clapperton (2009) påpekar att företag bör se social media 

som något som skall genomsyra alla delar av företaget, inte enbart en enskild del av 

marknadsföringen. Malmros förklarar att Fritidsresor använder sig relativt mycket av 

sociala medier i sin marknadsföring, men också i sitt relationsbyggande med kunden. 

Zhovnartsuk berättar att de främst använder sig av Facebook som social plattform, men är 

även aktiva på Twitter, dock menar både Nilsson och Zhovnartsuk att Fritidsresors kunder 

egentligen inte finns på Twitter. Nilsson tillägger att Fritidsresor även finns på andra 

plattformar som exempelvis Instagram, vilket är ett socialt nätverk som baseras på 

användarnas bilder. Många av de mindre plattformarna används mestadels idag för att 

reservera användarnamnet och för utvärdering då användarantalet är lågt, men också för att 

visa kunder och konkurrenter att Fritidsresor finns där alla andra finns. Carlsson (2010) 

anser att sociala medier är ett bra sätt för företag att hålla löpande kundkontakt, skapa 

förtroende och insyn i verksamheten. Postman (2009) beskriver de olika sociala 

plattformarna, som exempelvis Facebook och Twitter, som en mötesplats på internet där 

företag och konsumenter kan utväxla information med varandra samtidigt som det 

avspeglar vad företagen kan erbjuda konsumenterna och vad konsumenterna kan erbjuda 

företagen i form av input och feedback. Lilja menar dock att om ett företag skall använda 
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sig av flera plattformar, bör de vara aktiva på alla. Annars kan det skapa förvirring bland 

användarna. Vidare förklarar Lilja att det råder ett slags plattformshets idag. Företag vill 

synas överallt, trots att en del inte vet varför de använder sig av vissa sociala medier. 

Stenström påpekar att det är viktigt att företag har en strategi när de ger sig in i de sociala 

medierna. Den behöver inte vara komplett från början men det bör ändå finnas en bild av 

varför man använder sig av sociala plattformar.  

Malmros anger att Fritidsresor har valt att börja smått med bara ett fåtal sociala medier för 

att hinna med att arbeta relationsbyggande och personligt med kunderna som finns på de 

utvalda sociala plattformarna. En av utmaningarna har varit att skapa ett internt intresse för 

sociala medier, att visa företaget vikten av dem i marknadsföringen. Zhovnartsuk förklarar 

att när Fritidsresor började använda sig av sociala medier fanns det inte någon klar strategi, 

utan den har växt fram med tiden. Redan efter ett halvår kunde företaget se vilken riktning 

som den tog. Wahlund berättar att Fritidsresor tidigt såg vikten av att personifiera 

varumärket genom de sociala medierna för att bygga relationer med kunderna. Vidare 

förklarar Malmros att den primära funktionen som de sociala plattformarna uppfyller för 

Fritidsresor är att skapa bra kundservice. Zhovnartsuk menar att då Fritidsresor har 

fördelen och nöjet att arbeta i en bransch som levererar upplevelser och minnen ökar 

antalet medlemmar på Facebook snabbt. Idag är antalet gillare, det vill säga medlemmar, 

uppe i över 70 000. Engvall menar dock att det är viktigt att företag som levererar tjänster 

ser att det finns upplevelser att finna i allt, inte bara i själva servicen, utan även i surfandet 

på internet, aktiviteten på Facebook, eller fotot på Instagram. Carlsson (2010) menar att 

tidigare har företag alltid haft möjligheten att sätta sig själva i centrum, nu är det dock 

konsumenten som styr genom att själv välja. För företag gäller det att göra sig valbara, och 

genom att utarbeta en tydlig strategi blir valet för kunden lättare. 

Zhovnartsuk berättar att Fritidsresor mestadels använder Facebook som en kanal för 

marknadsföring, information och kommunikation med kunderna. Det är ett lätt sätt för 

kunder att kommunicera och interagera med Fritidsresor på en enkel nivå, utan att vilja 

köpa något just då. Engvall tycker detta är ett bra synsätt då han menar att företag som har 

en tät konkurrens, som exempelvis resebranschen, bör vara tillgängliga och hela tiden 

bygga relationer med kunderna. Det handlar om att använda sig av kunders egon, då de vill 

bli sedda och bekräftade. Om ett företag lyckas uppnå detta kommer sannolikt kunden 

återkomma till företaget i fråga. Engvall förklarar att det även är viktigt att komma ihåg att 
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de sociala medierna aldrig skall användas som en säljkanal, utan de skall endast skapa 

mervärde och relationer. Därför är det viktigt att prata om det som engagerar kunderna på 

de sociala plattformarna. Nilsson är även han inne på samma spår då han förklarar att 

Fritidsresor inte vill använda Facebook som en säljkanal utan för att väcka ett intresse hos 

kunden, som möjligtvis kan resultera i en framtida köpprocess. Facebook ses mer som en 

resekanal än en säljkanal hos Fritidsresor. 

Zhovnartsuk förklarar att de sociala plattformarna som Fritidsresor använder sig av även 

utgör en viktig del av företagets krishantering. Det är ett effektivt sätt att få ut information 

till kunder samt ett forum för kunder att prata med varandra om sina upplevelser. Wahlund 

förklarar att Fritidsresor arbetar mycket med trovärdighet via de sociala medierna och 

under en krissituation är detta extra viktigt. Genom exempelvis Facebook finns hela tiden 

den personliga relationen med kunderna för att trygga och informera. Även Lilja 

framhåller att sociala medier fungerar utmärkt som ett krishanteringsverktyg. Om företag 

definierar målen till varför de använder sig av specifika plattformar kommer det vara 

enklare att använda sig maximalt av dem i krissituationer. Carlsson (2010) jämför sociala 

medier med att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Att inte enbart använda sociala medier i 

marknadsföringssyfte, utan även under exempelvis krishantering är ett bra sätt att bygga 

starka relationer. I framtiden kan detta resultera i lojala kunder.  

Malmros förklarar att Fritidsresor har en ”Facebookgrupp” som består av anställda från 

olika avdelningar inom Fritidsresor som arbetar kontinuerligt med de sociala 

plattformarna. Dock är det ingen som arbetar heltid med de sociala medierna, utan alla har 

andra huvuduppgifter. Detta är något som både Engvall och Lilja skulle vilja ändra på hos 

företag. De menar att för att vara framgångsrika inom sociala medier är det viktigt att ha 

personal som är ordentligt insatta och arbetar utifrån en strategi, vilket oftast uppnås 

genom kontinuerligt och sammanhängande arbete.  

Att få kunder lojala varumärket är enligt Zhovnartsuk en stor utmaning för företag, med 

eller utan sociala medier. Engvall menar att det handlar om teknik och strategier. Genom 

att bilda klubbar eller medlemssidor skapar företag ett socialt sammanhang. Zhovnartsuk 

förklarar vidare att för Fritidsresor grundar sig kundlojaliteten mycket i upplevelsen, den 

som kunden köper. Fritidsresor vill inte bara infria kunders förväntningar, utan överträffa 

dem. Blir kunden positivt inställd till företaget kommer de rekommendera det vidare till 

vänner och bekanta och detta är essentiellt för Fritidsresor. Stenström anser att de lojala 
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ofta ligger i långvarigheten och det personliga. Många gånger blir kunderna mer lojala med 

människorna i företaget än med företaget i sig. Lindebo (2009) jämför detta med 

övergången från Customer Relationship Management (CRM) till Customer Involvment 

Management (CIM), då hon anser att det är viktigt för kunder att få vara en del företaget. 

Att involvera kunderna i produktionen istället för att enbart bygga relationer med dem 

kommer sannolikt att skapa fler aktiva kunder samt starkare relationer. Engvall tar även 

upp olika sätt att få kunder lojala företaget. Exempel på detta är responsive webdesign och 

gamification. Detta kommer att tas upp närmare i marknadsföringsdelen.  

4.2.1 Negativ respons 

Enligt Engvall skapar det nya sättet att marknadsföra sig i de sociala medierna problematik 

med negativ spridning. Eftersom öppenhet och transparens dominerar på de sociala 

plattformarna är det lätt för kunder att säga precis vad de tycker in för en stor publik. 

Genom Postman (2009) kan denna problematik styrkas, då han anser att företag inte har 

full kontroll över vad som sprids i de sociala medierna. Även Carlsson (2010) tar upp 

denna aspekt och reflekterar över den negativa spridningen och vad den kan åstadkomma 

företaget. Engvall finner dock inte all negativ respons som något negativt. Han menar att 

företag som visar att de är medvetna om kritik och kan visa att de kan hantera den, ofta 

vinner kunder i längden. Lilja förklarar att genom brandsläckningseffekten kan företag 

dämpa effekten av eventuell negativ spridning. Brandsläckningseffekten går ut på att 

företag alltid är medvetna om vad som skrivs om dem i det sociala rummet. Genom att 

alltid vara transparenta och kommunicera korrekt information kan missnöjda kunder 

omvändas. Detta är något som Postman (2009) framhäver då han menar att företag som 

handlar autentiskt, omedelbart, är deltagande och känner en ansvarskyldighet är de som 

kan hantera negativ respons bäst. Kerpen (2011) menar att först när företag har accepterat 

att negativa kommentarer och att spridning kan komma att ske oavsett användning av 

sociala plattformar, först då kan företag ta ställning till hur de ska besvara kritiken. 

Zhovnartsuk berättar att Fritidsresor inte alltid varit så snabbfotade när det kommer till 

återkoppling som de är idag. Med hjälp av sociala medier sprider sig allt väldigt snabbt och 

Fritidsresor kan i ett tidigt stadium bemöta och återgärda både positiv och negativ respons. 

För att negativ spridning inte skall dominera förklarar han att det är viktigt att Fritidsresor 

uppfyller det som utlovas, att uppfylla varumärkeslöftet. Kunders semester skall bli 

”dagarna du minns”, likt företagets slogan. Sen är det inte säkert att alla kunder är nöjda, 
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men det är vad Fritidsresor som företag eftersträvar. Alla kunder har rätt till en åsikt 

oavsett om den är positiv eller negativ. Nilsson anser att ett företag som inte har något att 

dölja har inget att vara rädd för. Med hjälp av Facebook kan kunder kontakta Fritidsresor 

direkt innan deras problem får allt för stora proportioner. Zhovnartsuk förklarar att det är 

sällan det bildas en stor mobb mot Fritidsresor då de vet vad de gör, inget lämnas åt 

slumpen. Dock lyckas företaget inte alltid och det vore konstigt då Fritidsresor har över 

600 000 resenärer i Sverige per år. Med de sociala medierna som finns idag går det inte 

som företag att sopa saker under mattan, vilket är bra då det ökar kvaliteten gentemot 

kunden. Engvall styrker detta då han menar att det är livsfarligt att vara tyst i sociala 

medier. Det kan skada företaget mer än att göra misstag. Carlsson (2010) styrker detta 

genom att förklara att företag som alltid bemöter konsumenter korrekt både i verkligheten 

och på webben stärker sin ställning och kan påverka kunders uppfattning oavsett vad som 

florerar i de sociala medierna. Att aktivt söka upp och delta i pågående konversationer 

genom att bemöta eventuell kritik och osanningar är också ett sätt för företag att 

kontrollera negativ spridning. Engvall menar dock att allt inte behöver diskuteras i den 

sociala sfären utan frågor om kompensation etcetera kan tas om hand i ett slutet forum. 

Både kunders och företags integritet är viktig trots att vi lever i en digital era. Lilja 

förklarar vikten av att inte stoppa spridningen, utan att bemöta den och arbeta 

kontraproduktivt för att undvika negativ respons. Viktigt är att försöka ändra karaktär på 

det negativa genom officiella svar utan att för den sakens skull föra en öppen diskussion.  

Nilsson diskuterar fenomenet kunder som försvarar företag, Crowd Sourcing:  

”Det är en sak att Fritidsresor går in och säger att vi gör si och 

så, men att kunder går in och besvarar andra kunders negativa 

kommentarer skänker betydligt mer trovärdighet och det är 

egentligen det optimala”. (Nilsson 120413). 

Zhovnartsuk berättar att Fritidsresor alltid går in och besvarar alla negativa inlägg som 

kommer via Facebook eller andra sociala plattformar. Det behöver inte vara så att företaget 

kommer med en bortförklaring, utan att de istället visar att de bryr sig och tar kritiken till 

sig. Fritidsresor går dock aldrig in i en diskussion med kunder i de sociala medierna, utan 

då ber de kunderna kontakta dem via sin kundservice, så de på bästa sätt kan lösa 

situationen. Engvall tar även han upp begreppet Crowd Sourcing, när andra medlemmar 

försvarar företaget och förklarar att trots detta är det alltid viktigt att företag besvara all 
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kritik själva. Vidare menar Engvall att det handlar om att resa sig från fallet, lovorda hotet 

och visa att företaget ligger steget före. All negativ spridning bör bemötas på samma sätt 

som positiv spridning. Via telefon sprids en åsikt till cirka sex personer, genom de sociala 

medierna sprids de till cirka 600 personer. Det är viktigt att företagen alltid tänker på att 

alla ser allt idag. Malmros menar även att viss negativ spridning kan vara självsanerande. 

Kunder vill inte lyssna på andra kunders gnällande och därför ber dessa medlemmar att 

avlägsna sig från forumet. Stenström betonar att det är positivt när kunder försvarar 

företag, men det får inte blandas ihop med ett officiellt svar från företaget. Det är viktigt att 

företaget själv går in och bemöter kritiken. I enlighet med respondenterna anser Carlsson 

(2010) att bemöta kritik och osanningar direkt är det effektivaste sättet för företag att 

kontrollera negativ spridning.  

Engvall förklarar hur riskerna för negativ spridning går att minska genom att ha en bra 

omvärldsbevakning. Genom att ha en eller flera personer som bevakar det som skrivs om 

företaget i de sociala medierna kan man arbeta proaktivt. Att visa kunderna att man ligger 

steget före och tar upp saker innan andra gör det. Fritidsresor vill inte stoppa den negativa 

spridningen helt, då det inte verkar trovärdigt. Nilsson förklarar att de skulle kunna plocka 

bort negativa inlägg och kommentarer som kommer via de sociala plattformarna, men det 

är inget som de skulle göra. Bästa sättet är istället att bemöta kritiken professionellt, 

korrekt och snabbt. Zhovnartsuk anser att viss negativ kritik kan ha omvänd effekt, det 

sägs att all PR är bra PR och det samma kan gälla för sociala medier. Han menar dock att 

det gäller att vara medveten om att folk har en viss tendens att tro på vad som skrivs, 

oavsett om det är i tidningen eller på Facebook. Därför är det viktigt att sända ut korrekt 

information för att besvara den negativa kritiken. Att bemöta kunden på en personlig nivå 

anser Wahlund har störst effekt när det kommer till att hantera kritik. Precis som Engvall 

menar hon att ligga steget före är A och O. Detta är något som är lättare idag med hjälp av 

de sociala medierna då Fritidsresor själva kan lägga ut information och bilder på eventuella 

byggen och konstruktioner som pågår. Även om det även görs på hemsidan, har det större 

genomslagskraft på Facebook. Kerpen (2011) påpekar att kunder är det viktigaste 

marknadsföringsverktyget idag, därför är det viktigt att företagen tar hand om kunderna 

och använder sig av deras kunskap. Postman (2009) menar att ju öppnare och ärligare ett 

företag är mot sina kunder, desto svårare är det för kunderna att leta upp negativ 

information och sprida den vidare till andra parter.  



 
36 

Johanna Olsson  
 

4.3 Marknadsföring 

Enligt Lilja bygger marknadsföring på kommunikation, både mellan företag och kunder 

och kunder emellan. Därför är sociala medier ett utmärkt verktyg att använda sig av inom 

marknadsföring. Armstrong et al. (2009) beskriver att marknadsföring traditionellt är 

uppbyggd kring segmentering, positionering, målgrupper och de fyra P:na (produkt, plats, 

pris, påverkan). Postman (2009) anser att de traditionella marknadsföringsverktygen 

fortfarande är betydelsefulla men det är viktigt att utveckla dessa begrepp till dagens 

verklighet och marknadsföringsstrategier. Carlsson (2010) menar att kundservice som 

marknadsföringsverktyg är viktigt idag och företag som bygger upp sin verksamhet kring 

kundservice måste förstå vikten av intern kommunikation mellan avdelningarna för att 

kunna leverera den bästa kundservicen.  

Som tidigare nämnts förklarar Malmros att Fritidsresors marknadsföring som sker via 

sociala medier hanteras av en sammansatt ”Facebookgrupp” inom företaget. Den består av 

anställda som arbetar med marknadsföring, försäljning, sociala medier, kommunikation 

och Call Centre. Detta för att få en så bra blandning av kunskaper som möjligt. Det primära 

målet när Fritidsresor började använda sig av Facebook var att skapa så bra kundservice 

som möjligt. Zhovnartsuk betonar att Facebook har blivit en naturlig del av Fritidsresors 

marknadsföring. Fritidsresor kan mäta hur stor del av internettrafiken till hemsidan, 

www.fritidsresor.se, som kommer från Facebook eller Twitter. De kan även mäta 

försäljningen som kommer från Facebook och den kan då ställas i paritet till antalet gillare. 

Vad är en gillare värd idag? Zhovnartsuk förklarar att ha medlemmar eller så kallade 

gillare som inte är aktiva på de sociala plattformarna kanske inte spelar så stor roll för 

företaget. Är det dock då att medlemmarna skapar en viss försäljning trots att de inte är 

aktiva då är de superviktiga för företaget. Stenström menar att mätbarhet har blivit viktigt 

inom marknadsföring, vilket skapar problem för de traditionella medierna som inte kan 

mätas på samma sätt. Även Nilsson påpekar detta och menar att trots undersökningar och 

mätningar som genomförs på de traditionella medierna, blir tillförlitligheten inte lika stark 

då det alltid sker bortfall.  

Enligt Engvall är de viktigaste marknadsföringsverktygen för turismarrangörer som 

använder sig av sociala medier i sin marknadsföring; Facebook, Twitter och Youtube. 

Detta för att de är de största sociala plattformarna med störst genomslagskraft. Även 

bloggar kan vara användbara då det skapar en personlig relation mellan den som skriver 
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och de som läser. Bloggar ökar också textmassan, vilket ökar positionen som effektiv sajt. 

Carlsson (2010) menar dock att dagens konsumenter lider av reklamtrötthet. När möjlighet 

finns väljs reklam allt oftare bort. Då den yngre generationen är mer kritisk till reklam än 

den äldre generationen. Människor vill inte längre ha standardförpackad information som 

massmarknadsföring, utan de vill kunna välja vilken information de anser sig vara i behov 

av, där av använder sig fler företag av sociala medier i sin marknadsföring. Detta för att nå 

kunderna på ett mer personligt plan. Postman (2009) påpekar vikten av ett samarbete 

mellan vanlig marknadsföring och sociala medier, då det skapar nya tankesätt, men det är 

inte alltid lätt att genomföra. Integration är nyckeln till en lyckad marknadsföring. Trots att 

sociala medier har stor genomslagskraft anser dock Engvall att TV-reklam fortfarande är 

det starkaste marknadsföringsverktyget. Lilja förklarar att så länge TV finns kvar kommer 

TV-reklam finnas, sen vad som händer med kundbasen och prismodellen är en annan sak.  

För att skapa lojala kunder och en stor kundkrets förklarar Engvall att strategi och teknik är 

viktigt. Genom att bilda klubbar skapas en speciell atmosfär och ett socialt sammanhang. 

Kunden vill bli sedd och bekräftad och företag som ser relationen med kunden som en 

kärleksaffär har större möjlighet att lyckas. Engvall tar upp kraften hos gamification 

(spelifiering). Gamification bygger på integrering av spelmekanismer i en spelfri miljö. 

Detta skapar ofta engagemang, lojalitet och glädje. Vidare förklarar Engvall att 

gamification bygger på människans mest basala förmåga, leka och härma, vilket skapar 

direktfeedback. Den tar omvägar för att skapa ett behov, vilket gör att marknadsföringen 

inte upplevs som lika påstridig som traditionell reklam. Spelaren skapar ett behov som den 

inte är medveten om och blir engagerad och starkt involverad i företaget. Gamification 

skapar vilja istället för ett måste och köp som genomförs blir mer legitimt för köparen. 

Zhovnartsuk berättar att Fritidsresor använder sig av så kallade triggers för att nå nya 

kunder och skapa lojalitet och engagemang. Ett exempel på detta kan vara att gissa vilket 

nytt resmål som kommer lanseras genom att visa en liten bit av en bild varje dag till någon 

har gissat rätt. Även Malmros förklarar att tävlingar skapas för att bygga relationer med 

kunderna. Kunderna skall tycka det är kul att ”hänga” på Fritidsresors Facebooksida och 

förhoppningsvis skapar det försäljning. 

Engvall tar även upp bonuspoäng och responsive webdesign som exempel på hur företag 

kan marknadsföra sig till kunder och skapa lojalitet. Responsive webdesign handlar om att 

skapa en installation som passar alla olika bärbara och stationära datorer, mobiler och 
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läsplattor. Företagets hemsida ska se likadan ut oavsett om du använder en Iphone eller 

HTC-mobil. 

Stenström framhäver att det är det viktigt att se kunden som jämställt företaget. 

Marknadsföring går ut på kommunikation, och kommunikation via de sociala medierna 

handlar inte om att skriva samma sak som i ett brevutskick, utan om att locka kunder och 

skapa pull-marknadsföring. Axelsson (1996) anser att kommunikation syftar till att leda 

köparen genom de olika stadierna i köpprocessen, men han menar även att kommunikation 

inte bör förväxlas med reklam. Detta är något som Postman (2009) tar avstånd ifrån, då 

han anser att kommunikation är en stor del av dagens marknadsföring, inte minst via de 

sociala medierna. Marking och Nordlöv (1997) påpekade tidig pull-marknadsföringens vikt 

inom marknadsföring. Mottagaren väljer idag själv att vara en del av den dialog som förs 

via de sociala medierna vilket förflyttar makten från företaget till konsumenten. Stenström 

förklarar att via de sociala medierna sker inte envägskommunikation som i de traditionella 

medierna, utan flervägskommunikation där alla kan kommunicera med varandra. 

Kommunikation är det som definierar sociala medier.  Sedan kan de tekniska lösningarna 

hjälpa företagen att kommunicera effektivare med kunderna på de sociala plattformarna.  

4.4 Service Management 

4.4.1 Kunden som medaktör 

För att användningen av sociala medier i företags marknadsföring skall fungera optimalt 

anser Engvall att kunderna behöver vara engagerade på de sociala plattformarna. Sociala 

medier är relationsskapande, låt kunderna få vara med i diskussionen. Zhovnartsuk betonar 

att för att ett engagemang ska uppstå måste det finnas en vinning i det kunden gör. Det 

måste vara något som lockar kunden att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Lilja 

förklarar att den feedback och input som kunder kommer med till företag oftast inte är 

någon nyhet för företaget. Det viktiga är dock att kunden känner sig sedd och hörd, att de 

känner att de bidragit med något värdefullt. Egentligen är det kanske inte värdet som de 

levererar till produktionskedjan som är det viktiga, utan att de är engagerade. Engagerade 

kunder pratar med andra om företaget. Word of mouth skapas. Carlsson (2010) anser att 

mun mot mun-marknadsföringen är essentiellt för företags marknadsföring, även när det 

sker via sociala medier. Mun mot mun-marknadsföring går ut på att göra företag eller 

varumärken till ett samtalsämne. De sociala medierna och informationsutbytet som skapas 

har öppnat upp för nya möjligheter. Idag sker flervägskommunikation mellan olika parter 
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oavbrutet. Andersson (2009) bekräftar detta och menar att bästa sättet för företag att vara 

en del av mun mot mun-marknadsföringen är att låta kunder säga vad de verkligen tycker, 

även om negativ kritik kan uppstå, något som även Zhovnartsuk framhåller som essentiellt. 

Carlsson (2010) anser att sociala medier erbjuder kunder att bli en del av 

marknadsföringen och förhållandet mellan aktörer inom och utanför den egna 

organisationen slätas ut allt mer. Bitner och Zeithaml (2003) förklarar att företag som är 

villiga att ge kunden makt att utforma sin egen service väljer inte att se kunden som en 

konkurrent, utan som en medaktör. Detta är värdeskapande både för kund och företag. 

Vidare anser Bitner och Zeithaml (2003) att kunders aktiva medverkan stärker både 

servicekvaliteten och kvantiteten inom ett företag. Kunder blir effektivast om de ses och 

behandlas som en medaktör av företaget i stället för en källa till osäkerhet. Kerpen (2011) 

anser att det essentiella ligger i att hela tiden agera relationsbyggande, detta görs inte 

genom försäljning, utan genom att låta konsumenterna bli producenter.  

Enligt Nilsson är det få av Fritidsresors 70 000 medlemmar på Facebook som är aktiva. 

Han menar att kunderna skulle kunna ses som mottagare och inte direkt för medaktörer. 

Förhoppningen är att mottagarna i framtiden blir konsumenter av Fritidsresors produkter 

och tjänster. Zhovnartsuk stärker detta och framhåller att Facebook är en sajt med User 

Based Content vilket inte gör kunderna till producenter enbart för att de skapar inlägg. 

Malmros och Wahlund anser dock att kunder på Facebook är medaktörer då de delar med 

sig av sin kunskap och skapar mycket av innehållet. Engvall styrker detta synsätt och 

menar att idag är det inte möjligt att ta bort kunden som medaktör, då det är kunderna som 

gör att de sociala plattformarna existerar. Detta bekräftas av Grönroos (2008) som anser att 

kunder alltid bör ses som medaktörer, då det är svårt att komma ifrån kunders inblandning i 

service och tjänsteföretag, något som även Bitner och Zeithaml (2003) styrker. Lilja 

förklarar att många företag idag tror att det är deras sida på exempelvis Facebook som är 

det sociala objektet, när det i själva verket är inläggen. Kunden är i högsta grad 

medproducent och alltid närvarande. Nilsson förklarar att Fritidsresor alltid försöker dra 

nytta av kunders kompetens och feedback. Även om allt som föreslås inte kan genomföras 

försöker de alltid visa kunderna att de tar till sig feedback och input. Det finns exempel när 

Fritidsresor har använt sig av kunders feedback. Exempelvis finns det något som kallas för 

Fredagsraketen, där det en gång i månaden kommer rabatterade erbjudanden till kunderna. 

Många kunder efterfrågade flygresor från Luleå och de mindre flygplatserna runt om i 
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Sverige. Fritidsresor tog detta till sig och nu mera finns det även erbjudanden som utgår 

från de mindre städerna.  

Har kunder upplevt något positivt eller negativt menar Engvall att det är viktigt att locka 

kunden till att prata om vad som skett. Kunden är den som kan mest om det som de har 

upplevt. Genom att alltid samla in feedback och input från kunder kommer företag sitta på 

en ovärderlig kunskapsbas. Engagerade kunder skulle kunna leda till att en del 

mellanhänder utelämnas, vilket skulle vara värdeskapande både för företag och kund. 

Wahlgren menar att detta redan är på väg att ske då journalister nu mera oftast utesluts och 

företag ger sin version av vad som inträffat själv, eller vad de vill marknadsföra direkt via 

de sociala medierna. Postman (2009) verifierar detta och förklarar att aldrig tidigare har 

kunder, journalister och andra användare fått tillgång till förstahandsinformation lika 

snabbt som med sociala medier. 

4.4.2 Värdeskapande relationer 

Enligt Engvall handlar marknadsföring via de sociala medierna om relationer, de sociala 

plattformarna är uppbyggda kring dem. Social media marketing och 

relationsmarknadsföring är nära besläktade då sociala medier främst bör användas till att 

bygga relationer. Zhovnartsuk anser att en god relation som skapar värde för både företag 

och kund bygger på ömsigsidig förståelse. Detta är något som även Gummesson (2008) 

anser är viktigt, då kundlojalitet bör vara målsättningen för företag och genom goda 

relationer skapas kundlojalitet.  Malmros förklarar att svara snabbt på både positiv och 

negativ respons är viktigt. Fritidsresor har som mål att svara inom två timmar, men oftast 

svarar de fortare. Wahlund berättar vidare att det är viktigt att anpassa tonen efter kunden 

för att skapa samhörighet. På de sociala plattformarna, som exempelvis Facebook, är det en 

fördel att inte vara högtravande utan använda talspråk för att nå fram till kunderna och bli 

vän med dem. Enligt Lilja är det viktigt att svara personligen och inte bara med företagets 

namn för att skapa en bra relation till kunderna. Vidare förklarar Lilja att många företag 

vill finnas och synas i det sociala rummet men de tänker inte på det personliga vilket är det 

som verkligen skapar relationer. Stenström tar det ett steg längre och menar att kanske är 

det så att kunder blir mer lojala med människorna på företaget än med företaget i sig. 

Zhovnartsuk tror även han att det personliga är viktigt men att det är själva upplevelsen 

som Fritidsresor skapar som genererar lojala kunder.  
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Nilsson förklarar att de diskussioner som uppstår på Fritidsresors Facebooksida oftast sker 

mellan olika kunder. Fritidsresor har valt att inte gå in och störa allt för mycket i pågående 

diskussioner så länge inte osanningar eller klagomål direkt riktade mot företaget uppstår. 

Stenström tycker det är viktigt att ha sökningar på varumärket då man får veta om någon 

pratar om en. Dock skall man som företag inte alltid lägga sig i pågående samtal. Det är en 

balansgång, hur skulle man gjort i det fysiska rummet? Om man inte skulle gått fram och 

lagt sig i samtalet som förs om ens företag på exempelvis en restaurang, då kanske man 

inte heller skall göra det i den sociala sfären. Zhovnartsuk berättar att Fritidsresor 

interagerar i diskussionerna som förs på de sociala plattformarna om behovet finns. 

Däremot är det viktigt att kunder får diskutera med varandra utan att det skapas några 

restriktioner. Förekommer det en negativ diskussion om Fritidsresor går dock företaget in 

och bemöter den. Detta kan jämföras med Carlsson (2010) som menar att kunder oftast inte 

litar på företag, men de litar på sina vänner och andra kunder därför är sociala medier 

viktigt i marknadsföringen. Detta har även samtliga respondenter poängterat. Word of 

mouth är en viktig del av marknadsföring och är även aktuell i sociala medier. Att låta 

kunder diskutera och återkoppla med varandra är en viktig del i relationsbyggandet. Vidare 

betonar Zhovnartsuk att det alltid kommer finnas folk som inte gillar tjänsten eller 

produkten de köpt och det ska kunden få chans att uttrycka om de vill. Därför det är viktigt 

att Fritidsresor är totalt transparent, eftersom det är användarna som styr vad som 

diskuteras och skrivs på Facebook. Det är av den orsaken goda relationer med kunderna är 

viktigt. Malmros förklarar att Fritidsresor jobbar med relationsmarknadsföring varje dag på 

Facebook, då de vill vara top of mind hos kunderna varje gång en resa skall bokas.  

4.5 Framtidsaspekter 

Från att ha gått från tvåpartssamtal ser Engvall idag ett socialt samtal där alla är delaktiga. 

Han menar att etablera sig via de sociala medierna kommer bli standard i framtiden och 

fler enheter kommer kopplas upp. Redan 2008 fanns det fler uppkopplade enheter än 

människor på jorden. Företag kommer att synas på fler ytor och via fler mobila enheter. 

Redan för två år sedan såg Ström (2010) en ökad användning av mobiltelefoner och 

antydde att de sociala medierna och plattformarna troligtvis kommer besökas på språng, 

via telefonen som blir mer lik en dator till användandet. Idag kan detta identifieras, då 

mobilapplikationer blivit en del av människors vardag. 
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Stenström ser inte att sociala medier skulle kunna försvinna, utan enbart utvecklas mer. 

Han hoppas dock att kampanjsystemet via de sociala medierna försvinner, då det varken 

skapar långvariga relationer eller lojala kunder. Lilja tycker att utvecklingen av sociala 

medier ska bli intressant att följa, då företag oftast lagt ned flera år på att utforma optimala 

kundservicesystem som med tiden kanske kommer hamna i skymundan, då de sociala 

plattformarna kommer bli mer dominanta för hantering av kundservice.  

Även Zhovnartsuk anser att sociala medier har sin plats. Hur den kommer se ut i framtiden 

är dock svårt att veta, men den kommer antagligen att ta nya former. Sen är det inte säkert 

att Facebook kommer vara den dominerande plattformen. Redan idag kan Facebook ha nått 

sin kulmen. För Fritidsresor kan detta betyda att nya vägar måste hittas för social media i 

marknadsföringen. Antagligen kommer Fritidsresor öppna upp för nya former av 

beskrivningar av sina produkter på webben. Förhoppningsvis kommer kunden vara mer 

delaktig och informera om hur de ser på och beskriver produkterna. Ett så kallat socialt 

bidrag. Nilsson bekräftar detta och tar upp att Fritidsresor redan idag flyttar över resurser 

från traditionella marknadsföringskanaler till digitala. Det kommer dock ta tid innan 

Fritidsresor ligger hundra procent online, men förhoppningsvis inte allt för många år innan 

majoriteten av marknadsföringen sker online. Wahlund menar att redan idag ses ett 

maktskifte. Makten förflyttas från journalister till företag och kunder tack vara de sociala 

medierna. Redan idag ses exempel på detta då företag och offentliga personer själva väljer 

att posta foton och egna kommentaren kring händelser på de sociala plattformarna. Detta 

för att själva ge sin version innan media hinner publicera dem. Detta behöver dock inte 

betyda att traditionell media kommer försvinna. 

Zhovnartsuk påpekar att trots att många har spått morgontidningens död i nästan 20 års tid, 

har det inte hänt ännu. Däremot förändras de traditionella marknadsföringskanalerna och 

median. Magasin, tidningar och TV måste arbeta på nya sätt för sitt existensberättigande. 

OnDemand TV kommer mer och mer där reklam kan väljas bort och tv-tablån kastas om. 

Det kommer bli svårare för företag att synas brett. Vidare förklarar Zhovnartsuk att 

Fritidsresor jobbar kontinuerligt med att hitta nya och effektivisera gamla 

marknadsföringskanaler, då medielandskapet är i förändring. Malmros tror att enbart 

toppen av isberget har skådats när det kommer till sociala medier och marknadsföring. 

Ström (2010) påpekar att den grundläggande trenden idag är att alltid varar uppkopplad, 
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via mobil, data etcetera. Detta medför att återkoppling via sociala medier kan komma 

direkt och nyheter sprids snabbare än förr.  

Engvall poängterar att det är essentiellt för företag hänga med på denna resa. Att anamma 

sociala medier i sin marknadsföring gör det möjligt för företag att klara övergången till 

nästa steg. Dock påpekar han att det är viktigt att inte sända ut ett informationsöverflöd. 

Det är viktigt att ibland stanna upp, stänga av datorn, mobilen, tv. Lägga sig på en strand 

med en bok som enda sällskap. Vi är inte mer än människor.   

  



 
44 

Johanna Olsson  
 

5. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel drar jag som författare mina slutsatser och tankar kring forskningsfrågorna, 

genom vilka jag uppfyller uppsatsens syfte. Egna reflektioner som uppkommit under 

forskningen kommer även framföras. Avslutningsvis kommer jag ge förslag på vidare 

forskning kring marknadsföring via sociala medier. 

5.1 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur marknadsföring via social media på 

olika sätt är viktigt för researrangörer, samt vilka faktorer som kan påverka 

kommunikationen mellan researrangör och kund.  

Resultaten visar på att det är viktigt för Fritidsresor att använda sig av sociala medier i sin 

marknadsföring då det kan skapa bättre relationer med kunderna, lojalare kunder, större 

förståelse, feedback och ökad försäljning. Sociala medier kan innebära att kunderna får 

möjlighet att agera medproducent då maktbalansen ser ut att skifta från företag till 

konsument.  

Studiens resultat visar även på att kommunikationen mellan researrangör och kund 

påverkas lätt av negativ spridning, olika medaktörer, externa och interna relationer, teknisk 

utveckling och word of mouth/web. Detta då sociala medier är uppbyggt kring kunderna, 

och beroende av deras input och feedback.  

5.1.1 Besvarande av forskningsfrågor 

1. Hur bevakar och nyttjar Fritidsresor sociala medier i sin kommunikation med kunderna? 

- Fritidsresor använder sociala medier för att få en inblick av vad konsumenterna 

tycker och tänker, samt att engagera dem i företaget, vilket skapar starkare 

relationer. 

- Fritidsresor använder främst Facebook som marknadsföringskanal i de sociala 

medierna. Detta för att skapa relationer med nya och befintliga kunder, samt 

marknadsföra de olika tjänsterna och produkter som de tillhandahåller. 

- Starkare relationer skapar lojalare kunder, vilket ökar försäljningen.  

Sociala medier är en marknadsföringsform som blir allt vanligare och viktigare för 

researrangörer att använda sig av. Det bygger på flervägskommunikation där både 
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privatpersoner och företag kan interagera med varandra. Under studiens gång har jag insett 

att användandet av sociala medier är komplext och omfattande. Det används främst som ett 

kommunikationsverktyg och en mötesplats där relationer kan skapas. Aldrig tidigare har 

det varit så lätt för Fritidsresor att kontakta och kommunicera med kunderna. Det är något 

som bör genomsyra hela företaget, och precis som Fritidsresor påpekar ligger den stora 

utmaningen i att påvisa vikten av sociala medier internt. Detta eftersom att det är viktigt att 

utforma en strategi att utgå ifrån, där alla involverade är medvetna om sin roll i helheten.  

Som helhet anser jag att Fritidsresor använder sig väl av Facebook som sin huvudsakliga 

sociala plattform. Den används främst som en plattform för interaktion och kommunikation 

med kunderna, marknadsföring av varumärket samt spridning av information. Fritidsresor 

arbetar även effektivt med Facebook som en del av sin krishantering, då företaget snabbt 

når ut till berörda kunder världen över. Att använda sociala medier i krishanteringssyfte 

tycker jag är utmärkt, då de skapar nära relationer med berörda kunder, trygghet och 

förståelse.  

När det kommer till strategier visar studiens resultat att det saknas en genomarbetad 

strategi till varför Fritidsresor använder sig av de övriga sociala plattformarna som Twitter 

och Instagram. Respondenterna uppmärksammade själva att deras kunder egentligen inte 

finns på Twitter, utan att företaget främst finns där för att visa allmänheten och 

konkurrenter att de verkar där alla andra är. Jag anser att Fritidsresor bör anlägga en klar 

policy och ett mål för användandet av Twitter, alternativ se över behovet att finnas där. Det 

skulle göra dem mer effektiva på samtliga plattformar, eftersom de vet vad de skall 

fokusera på.  

Idag är det kunden som har makten på de sociala plattformarna. Företagen erbjuder en 

plats där kunderna kan verka. Som framkommit i studien är det viktigt att Fritidsresor ser 

kundens inlägg som det sociala objektet inte själva plattformen i sig. Kunderna är 

medproducenter och alltid närvarande. Något som jag uppmärksammat är att det råder 

delade meningar inom Fritidsresor om kunden är en medaktör eller ej. Jag anser dock att 

kundernas producentroll inte går att exkludera. De interagerar i alla delar av företaget och 

delar med sig av sina kunskaper och sin kreativitet. Vidare tror jag att det är riskfyllt att 

bortse från kundens roll i sammanhanget då jag anser att företag generellt rör sig bort från 

CRM (Customer Relationship Management) och mot CIM (Customer Involvement 

Managment).  
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I de sociala medierna är det kunderna som för merparten av diskussionerna, oftast med 

varandra. Kunder litar generellt inte på företag, men på vänner och andra konsumenter. Jag 

anser att detta är något som Fritidsresor insett vikten av och de lägger sig inte i pågående 

diskussioner så länge ingen fråga ställs direkt till företaget, eller negativ kritik kommer 

upp. Kunder får chansen att diskutera med varandra utan några restriktioner. Word of 

mouth är en del av all marknadsföring även den på internet. Undersökningens resultat visar 

på att låta kunder diskutera och återkoppla med varandra är en viktig del av 

relationsbyggandet. Jag tycker dock att ett mer passande ord för mun mot mun-

marknadsföring som sker i de sociala medierna är Word of Web, då all kommunikation via 

de sociala medierna sker digitalt.  

2. Hur hanterar Fritidsresor negativ spridning via de sociala medierna? 

- Fritidsresor bemöter alltid både positiv och negativ kritik, detta för att försöka 

kontrollera spridningen på de sociala medierna. 

- De söker aktivt upp pågående diskussioner på de sociala medierna, detta för att ta del 

av vad som sägs om Fritidsresor och snabbt kunna bemöta eventuell kritik. 

- Fritidsresor försöker alltid ligga steget före och förhindra att negativ kritik uppstår 

genom att alltid leverera vad som utlovats och överträffa kundernas förväntningar. 

- Negativ kritik skall inte alltid hanteras i det offentliga rummet, vilket Fritidsresor är 

medvetna om. De ber missnöjda kunder att kontakta dem via sin kundservice, då 

eventuella problem kan hanteras mellan två parter.  

Undersökningens resultat visar att negativ spridning är något som Fritidsresor och företag 

generellt får räkna med när de använder sig av social medier i sin marknadsföring. Sociala 

medier har gjort det enklare för kunder att dela med sig av sina åsikter och det är viktigt 

som företag att tänka på detta då den kritik och respons som framkommer på de sociala 

plattformarna ses av alla användare. Jag anser att Fritidsresor arbetar väl med kritik och 

negativ spridning. De ser alltid till att svara på negativ respons på samma sätt som positiv 

respons. De framhåller även att Fritidsresor aldrig skulle gå in och plocka bort negativa 

kommentarer på de sociala medierna eftersom de då inte skulle ses som ett trovärdigt 

företag, något som jag håller med om.  

Att aktivt söka upp och delta i pågående konversationer genom att bemöta eventuell kritik 

och osanningar är också ett sätt för Fritidsresor att kontrollera negativ spridning. Studien 
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visar att Fritidsresor har förståelse för detta men att de skulle kunna bevaka olika sociala 

medier bättre och på så sätt motverka negativ kritik. Som tidigare nämnts i denna studie 

bör Fritidsresor inte använda sig av försäljning via de sociala plattformarna utan endast 

verka relations – och lojalitetsbyggande. Samtliga respondenter håller med om detta, men 

trots det sker det en del försäljning på Fritidsresor Facebooksida. Jag har uppmärksammat 

att majoriteten av den negativa respons som Fritidsresor får via Facebook, sker i samband 

med försäljningstillfällen som exempelvis Fredagsraketen. Detta anser jag är något som 

måste uppmärksammas. I övrigt mottar Fritidsresor inte mycket negativ kritik via de 

sociala medierna, det tolkar jag som att Fritidsresor uppmärksammar kundernas önskemål 

och behov och genom transparens och ärlighet skapas goda relationer och lojala kunder. 

3. Hur ser Fritidsresor på marknadsföring via sociala medier ur ett framtidsperspektiv? 

Då samtliga respondenter tror att sociala medier kommer vara ett bestående inslag i 

framtidens marknadsföring anser jag att det är angeläget att hela tiden utveckla hemsidor, 

sociala plattformar och applikationer. Då den yngre generationen är mer kritisk till reklam 

än den äldre generationen, upptäcker fler företag att det är olönsamt att använda sig av 

massmarknadsföring. Marknadsföring via sociala medier är mer inriktad på det personliga 

och individuella och liknar relationsmarknadsföring mer än marknadsföring via de 

traditionella kanalerna. Fritidsresor tror att kunden kommer få en större roll i 

produktionsprocessen i framtiden, vilket jag tolkar som att Fritidsresor vill se kunderna 

som medaktörer i större utsträckning än idag.  

Redan idag sker många besök av de sociala plattformarna via mobiltelefoner och 

utformade applikationer. Jag anser att det är viktigt att företag utvecklar egna applikationer 

som är lätta att använda och som fungerar bra i olika enheter. Detta är något som jag kan 

identifiera hos Fritidsresor, då de ständigt arbetar med att finna nya och effektivisera gamla 

marknadsföringskanaler, eftersom medielandskapet är i förändring. Undersökningens 

resultat har även visat på att en del mellanhänder kan komma att överges, Fritidsresor kan 

marknadsföra sig direkt genom de sociala medierna. Det här är något som jag tycker är till 

Fritidresors fördel och något som kommer bli vanligare i framtiden.  

Det som jag identifierar som betydelsefullt för Fritidsresor att tänka på inför framtiden är 

att användandet av sociala medier är essentiellt. Precis som en av respondenterna påpekade 
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kommer det vara svårt att hänga med utvecklingen och nästa steg inom marknadsföring om 

man hoppar över arbetet med sociala medier.  

*** 

Med hjälp av den teori och empiri som jag har presenterat i detta arbete, anser jag att jag 

lyckats svara på uppsatsens syfte och är nöjd med de slutsatser jag kommit fram till.  

5.2  Mina rekommendationer  
Jag bedömer utifrån min gjorda studie om Fritidsresor och social media att Fritidsresor i 

det stora hela använder sig väl av sociala medier i sin marknadsföring. Utifrån min slutsats 

har jag sammanfattat de rekommendationer som jag anser är mest betydelsefulla.  

Jag vill betona vikten av en klar strategi till varför Fritidsresor bör använder sig av sociala 

medier, där det framgår vad företaget vill uppnå och varför de har valt de specifika sociala 

plattformarna. Om företagets kunder inte finns på exempelvis Twitter, är det viktigt att 

arbeta fram en strategi och ett mål för att locka till sig användare, eller se över behovet av 

just den plattformen. Min rekommendation är även att anställa en eller flera personer som 

enbart arbetar med marknadsföring via de sociala medierna, då det skapar kontinuitet och 

kvalitet på plattformarna.  

Rekommendationer inför framtiden är att öppna upp en kundservice-plattform via 

företagets hemsida, där kunder direkt kan ställa frågor samt enkelt leta upp svaren på de 

vanligaste ställda frågorna. Detta för att vi inte vet hur sociala medier kommer se ut i 

framtiden. Företag som förlitar sig helt på Facebook som sin huvudsakliga plattform kan 

komma att ”halka” efter om Facebook når sin kulmen. Finns det däremot en kundservice-

plattform via hemsidan kan kunderna omdirigeras dit.  

5.3 Förslag till vidare forskning 
Då företagens användande av sociala medier är relativt nytt, befinner de sig oftast i en 

utvecklingsfas.  Jag har upptäckt att det inte är en självklarhet att besitta kunskap om 

sociala medier och användandet av dem, därför anser jag att en fortsatt forskning kring 

ämnet är aktuellt. Sociala medier blir även vanligare som mobila applikationer vilket 

öppnar upp för studier inom detta område. Hur kan de integreras i företagens 

marknadsföring på ett bra sätt?  
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Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att följa upp denna studie om ett antal år, då 

sociala medier ständigt förändras. Troligtvis kommer det finnas andra aspekter att ta 

hänsyn till än vad det finns idag och studien kommer få ett annat utslag. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor till Niklas Zhovnartsuk och David Nilsson 

Presentation av intervjuobjektet 

- Bakgrund? 

- Din roll i verksamheten? 

Sociala medier 

- Hur viktigt är det för Fritidsresor att använda sig av social media, och vad händer 

om ni inte skulle göra det? 

- Hur arbetar Fritidsresor för att få kunden lojal varumärket?  

- Försöker ni vara en del av diskussionerna som förs på plattformarna? 

- Vilken mix av kommunikationsverktyg använder ni er av för att engagera 

kunderna? 

Negativ spridning 

- Hur ser Fritidsresor på negativ spridning av varumärket? 

- Hur kan Fritidsresor stoppa eventuell negativ spridning i de sociala medierna? 

- Hur ser ni på konsumenter som försvarar Fritidsresor i sociala medier? 

Kunden som medaktör 

- Hur får man kunder engagerade på de sociala plattformarna? 

- Ser ni kunden som en medaktör? 

Värdeskapande 

- Hur drar ni nytta av kunders kompetens och kreativitet? 

- Använder ni er av kunders feedback och input?  

- Hur upprätthåller Fritidsresor en god relation med kunderna? 

Framtidsperspektiv 

- Vad kommer ske i framtiden? Hur kommer marknadsföringen för Fritidsresor att se 

ut tror du? 
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Intervjufrågor till Marie Malmros och Therese Wahlund 

Presentation av intervjuobjektet 

- Bakgrund? 

- Din roll i verksamheten? 

Sociala Medier 

- Hur och varför använder sig Fritidsresor av sociala medier? 

- Vad är er roll inom social medier? 

- Hur kommunicerar ni med kunderna via de sociala plattformarna? 

- Vad är viktigt att tänka på när det förekommer negativ spridning via de sociala 

medierna? 

Kunder som medaktörer 

- Ser Fritidsresor kunden som en medaktör på de sociala plattformarna? 

- Vilket syfte har tävlingarna som Fritidsresor postar på exempelvis Facebook? 

- Hur drar ni nytta av kunders kompetens och kreativitet? 

Värdeskapande relationer 

- Hur arbetar Fritidsresor med relationsmarknadsföring? 

- Hur upprätthåller Fritidsresor en god relation med kunderna? 

- Vilken mix av kommunikationsverktyg använder sig ni er av? 

Framtiden 

- Hur tror du att Fritidsresor kommer arbeta med sociala medier i framtiden?  
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Intervjufrågor till Mikael Engvall, Björn Lilja och Emil Stenström 

Presentation av intervjuobjektet 

- Bakgrund? 

- Din roll i verksamheten? 

Sociala Medier 

- Hur viktigt är det att researrangörer använder sig av sociala medier och vad händer 

om de inte gör det? 

- Hur får man kunden lojal sitt varumärke? 

- Hur kan företagen vara en del av diskussionen som förs via plattformarna?  

Negativ spridning 

- Hur ska företag stoppa negativ spridning och behövs den stoppas? 

- Hur bör företag bemöta konsumenter som försvarar företaget? 

- Hur kan riskerna minskas och går de att kontrollera? 

Kunder som medaktör 

- Hur får man kunder engagerade via de sociala plattformarna? 

- Hur viktigt är det att se kunder som medproducenter? 

Värdeskapande relationer 

- Hur kan företag dra nytta av kunders kompetens? 

- Hur kan företag använda sig av kunders feedback och input? 

Plattformar 

- Vilken mix av de olika kommunikationsverktygen bör en researrangör använda sig 

av på nätet? 

Framtidsperspektiv 

- Vad tror du kommer hända med sociala medier i framtiden? 
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