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SAMMANFATTNING

Resebranschen är en marknad som speglas av hård konkurrens och en marknad där synlighet och 

tillgänglighet är en avgörande faktor. Under de senaste åren har resebranschen stått inför en del 

förändringar när det kommer till hur resorna säljs. I dagens läge säljer resebyråer fler biljetter online än 

vad de gör i sina fysiska butiker och möjligheten att använda sociala medier i marknadsföringen har 

uppstått.

Med hjälp av sociala medier skapas ett möte mellan resebyråerna och konsumenterna och de kan skapa 

relationer via Internet. Med den rådande utvecklingen ses tydliga mönster på hur fler företag inom 

resebranschen börjar satsa resurser på att utveckla och använda sociala medier i sin marknadsföring. 

Denna uppsatsen undersöker, och jämför hur och varför resebyråerna Ving, Apollo och Fritidsresor 

använder sig av sociala medier i sin marknadsföring. Uppsatsen utgår från tre olika teorier; 

direktmarknadsföring, interaktiv marknadsföring och Word of Mouth. Undersökning baseras även på en 

kvalitativ undersökningsmetod med en abduktiv infallsvinkel. 

Resultatet i denna undersökning visar att resebyråerna Ving, Apollo och Fritidsresor ser positivt på 

användningen av sociala medier för att marknadsföra sig själva. De uppfattar att sociala medier både har 

svagheter och styrkor och ser de sociala verktygen som ett bra komplement till de mer traditionella 

kanalerna att marknadsföra sig i. De olika faktorerna som påverkar valet av sociala medier, och hur de 

arbetar med dessa tas även upp för diskussion i denna uppsats. 

NYCKELORD

Sociala medier, YouTube, Twitter, Facebook, Word of Mouth, Direktmarknadsföring, Interaktiv 

marknadsföring.
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund

Människor har alltid varit sociala varelser som har kommunicerat med varandra, interagerat och utbytt 

erfarenheter på olika vis. På senare år har möjligheterna att göra detta även flyttats till den digitala 

världen, där Internet har skapat nya mötesplatser. Idag är sociala medier som Facebook, YouTube och 

Twitter samlingsplatser för såväl privatpersoner, organisationer och företag.

Att sociala medier ligger i tiden förstår vi när till och med Hollywood har tagit fasta på sociala mediers 

påverkan på samhället, med filmen ”The Social Network” från 2010. ”The Social Network” handlar om 

Facebooks födelse (http://www.imdb.com/title/tt1285016/  )  . 

Sociala medier kan erbjuda en neutral och riskfri miljö för människor att uttrycka sina åsikter, skaffa sig 

kunskap och utveckla relationer med andra om de önskar (Quinton, Harridge-March 2010, s.61). Detta 

har fått företag att lockas av de sociala mediernas möjligheter. I takt med att aktiviteten på de sociala 

medierna har ökat, har företag sett möjligheter att använda sociala medier i sin marknadsföring. De 

traditionella marknadsföringskanalerna som tidningsannonser, reklamblad och TV-reklam kompletteras 

därför med sociala medier i hopp om att nå ut till en större grupp människor. Med hjälp av sociala 

medier har företag dessutom möjligheten att nå en ny generation av konsumenter, den generation som 

har vuxit upp i Internetsamhället och har vana och erfarenhet av att köpa produkter och tjänster på 

Internet. Sociala medier erbjuder dessutom en mer riktad marknadsföring än vad till exempel annonser 

och reklamblad kan erbjuda.

Om man ska marknadsföra sig via sociala medier är det viktig att vara strategisk. Det räcker inte att 

använda sociala medier bara för att andra företag gör det, eller för att det verkar kul. Aktiviteten på 

sociala medier ska vara till nytta och gagna verksamheten på ett eller annat vis (Carlsson 2009, s.48). 

Därför måste företagen sätta upp mål för vad de vill uppnå genom att marknadsföra sig via sociala 

medier och ta fram metoder för hur de ska lyckas uppnå dessa mål. 

Även om sociala medier erbjuder stora möjligheter för företagen, finns det även utmaningar och risker. 

Till exempel kan innehållet på sociala medier inte kontrolleras av företagen innan det publiceras, och det 

är i princip omöjligt för företag att kontrollera konversationer som rör dem själva (Aula 2010, s.44). Det 

är en anledning till att företag fortfarande väljer att inte marknadsföra sig via sociala medier. 
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De svenska resebyråerna som den här uppsatsen fokuserar på har dock valt att tro att möjligheterna är 

starkare än hoten och satsar på att marknadsföra sig via sociala medier för att nå ut till konsumenterna. 

Figur 1. Bilden illustrerar de olika fördelar som sociala medier kan erbjuda ett företags 

marknadsföring. 

Källa: (Carlsson 2009, s.48)

1.2 Branschpresentation

Resebyråmarknaden i Sverige uppfyller kraven för en fri konkurrens marknad. Även fast det finns ett 

antal dominerande aktörer så tillåts nya aktörer ta sig in på marknaden. I dagsläget finns det många olika 

aktörer som konkurrerar om konsumenterna. 
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Under 2010 ökade resorna med de svenska resebyråerna med 8 % (Svenska Resebyråföreningen 

årsredovisning 2010). Resorna ökade trots det askmoln som åstadkom stora kostnader för resebyråerna i 

Sverige under våren. Mestadels var det försäljningen av privatresor som ökade, medan försäljningen av 

affärsresor minskade. 

Under det första kvartalet 2011 har resebranschen totalt sett haft en positiv utveckling, och speciellt de 

resebyråerna som säljer resor online. Dessa resebyråer står för en stor del av försäljningsökningen under 

det första kvartalet 2011 (http://www.srf-org.se/statistik/forsaljningsstatistik/statistik_2011  )  . 

Försäljningen av charterresor minskade dock med 13 % under det första kvartalet 2011.

Figur 2. Svenska resebyråföreningens försäljningsuppgifter över den svenska resebranschen för det 

första kvartalet 2011.  

Källa: http://www.srf-org.se/statistik/forsaljningsstatistik/statistik_2011

1.3 Syfte & Frågeställning

Syftet med uppsatsen är att undersöka, samt jämföra hur och varför resebyråerna Ving, Apollo och 

Fritidsresor använder sig av sociala medier i sin marknadsföring. 

1.4 Avgränsning 

I denna studie väljer vi att undersöka tre aktörer inom resebranschen som erbjuder ett brett utbud av 

resor samt är baserade i Sverige och jobbar med sociala medier som en del i sin marknadsföring. De tre 
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aktörer som vi har valt att fokusera på är Fritidsresor, Apollo och Ving. Anledningen till varför dessa tre 

aktörer har valts ut för studien är för att de är tre av de mest välkända och etablerade aktörerna på den 

svenska resebranschen idag, samt för att de aktivt jobbar med sociala medier. 
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2. METOD

I följande kapitel behandlas och förklaras de olika metoderna och tillvägagångssätten som används i 

undersökningen.

2.1 Tillvägagångssätt

Inledningsvis började vi läsa in oss på ämnet för uppsatsen i böcker, samt besöka de former av sociala 

medier som är representerade i uppsatsen; Facebook, YouTube och Twitter. Detta gjordes för att öka den 

kunskap som vi hade sedan tidigare om ämnet, för att se till att förstå nyckelbegrepp, samt för att fastslå 

vilka resebyråer som skulle ingå i undersökningen. För att identifiera lämpliga och relevanta teorier som 

skulle ligga till grund för undersökningen sökte vi dessutom artiklar i databaserna Libris, Emerald och 

Google Scholar. 

Efter att ha tagit del av intervjuguider och noggrant skapat intervjufrågor som återkopplas till syftet för 

uppsatsen så började insamlandet av empirin, som utöver intervjuer med representanter från 

resebyråerna i undersökningen dessutom bestod av observationer av aktiviteten på respektive resebyrås 

Facebook, YouTube samt Twittersidor.   

2.2 Kvalitativa samhällsvetenskapliga undersökningsmetoder

I denna undersökning antas en kvalitativ samhällsvetenskaplig undersökningsmetod. För en kvalitativ 

samhällsvetenskaplig undersökningsmetod är det vanligt att man använder sig utav intervjuer och 

observationer för att samla in sin empiri som man sedan analyserar (Johannesen, Tufte 2003, s.68). En 

kvalitativ undersökningsmetod är mest lämpad för att kunna besvara denna studies syfte eftersom syftet 

för uppsatsen inte kan besvaras med olika beräkningar eller statistiska analyser. Genom kvalitativa 

metoder som intervjuer och observationer förväntar vi oss att kunna belysa undersökningens syfte samt 

förklara de teoretiska grunder som undersökningen utgår ifrån.

2.3 Abduktion

I denna studie har vi valt att använda en abduktionsansats som angreppssätt, vilket är en kombination av 

induktiva och deduktiva ansatser. Den deduktiva ansatsen prövar en befintlig teori med hjälp av 

insamlad empirisk data, medan den induktiva ansatsen härleder teorier ur empirin (Johannesen, Tufte 

2003, s.67-74). Det anses dessutom att abduktion ger möjligheterna att skapa ett nytt vetande (Hultén, 

Hultman, Eriksson 2007, s.145). Anledningen till varför en abduktionsansats används är för att 

undersökningen anses kräva både en viss teoretisk grund samt insamlande av empiri för att kunna 

undersöka sociala mediers påverkan på resebranschen. Då branschen speglas av hög konkurrens så är 
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det viktigt att förstå att företagen i denna position måste anpassa sig efter utvecklingen av branschen. 

Med branschens dynamik är abduktion det lämpligaste angreppssättet att arbeta efter. 

2.4 Datainsamling 

Datainsamling är en metod som innebär att registrerade observationer återspeglas och representerar de 

fenomen eller den verklighet man vill undersöka (Johannesen, Tufte 2003, s.258-259). Denna studie 

bygger både på primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som studien främst grundar sig på. 

Dessa primärdata samlas in via intervjuer med representanter från respektive resebyrå som besitter 

kunskap om ämnet för uppsatsen. Den information vi får via våra intervjuer kommer sedan att ligga till 

grund för analys. Sekundära data i undersökningen är den information av hur företagen konkret 

använder sig av sociala medier och som samlas in med hjälp av observationer. Dessa observationer görs 

på de aktuella resebyråernas officiella webbsidor samt Twitter, YouTube och Facebooksidor.

2.5 Intervjumetoder  

När man använder sig av kvalitativa undersökningar ska metoden vara väl strukturerad i syfte att 

maximera reliabiliteten och validiteten när det kommer till mätningen av viktiga begrepp. Det man som 

forskare vill med den strukturerade intervjun är att komma fram till ett svar på dessa frågeställningar 

(Bryman 2008, s.413-414). I denna studie har intervjuer valts att göras i form av E-mail intervjuer. Detta 

har gjorts för att underlätta intervjuprocessen för respondenterna. Denna metod valdes även för att ge 

respondenterna den tid de behöver för att besvara frågorna på bästa möjliga vis. Då studien grundar sig i 

respondenternas yttranden är det viktigt att respondenterna får den tid och utrymme de behöver för att 

besvara frågorna (Hultén, Hultman, Eriksson 2007, s.78). Därför har respondenterna fått 

intervjufrågorna skickade till sig via E-mail och fått en tidsperiod på fyra veckor för att besvara 

frågorna. 

Respondenterna har getts öppna frågor så de kan formulera sina egna svar, samt för att de ska ha 

möjligheten att ge information om andra viktiga aspekter som frågorna möjligtvis inte berör. De 

intervjufrågor som ställs är samma för samtliga respondenter. Detta görs för att underlätta 

analyseringsprocessen av svaren på frågorna, samt för att kunna undersöka om det finns likheter eller 

skillnader mellan de olika respondenterna. Vi är dock medvetna om att respondenterna kan göra egna 

tolkningar av frågorna, trots att alla respondenter svarar på samma frågor.

2.6 Val av respondenter

Valet av respondenter är noga övervägt baserat på undersökningsmetoden och målet med intervjuerna. 
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Detta eftersom att när man använder sig utav kvalitativ forskning i form av intervjuer är det 

rekommenderat att man väljer ett målinriktat urval. Forskarna ska göra sitt urval utifrån en önskan om 

att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman 2008, s.434-435).

Till att börja med bestämdes det att intervjuerna skulle ske med en respondent från varje resebyrå som 

ingår i undersökningen. Syftet med valet av respondenter var att intervjua den person inom företaget 

som besitter störst kunskap om hur resebyrån använder sig av sociala medier i sin marknadsföring. Det 

var även viktigt att respondenterna skulle vara villiga att erbjuda den information som behövdes för att 

belysa syftet för uppsatsen.   

De respondenter från resebyråerna som intervjuas i undersökningen har titlarna; ansvarig för sociala 

medier, Internet marketing specialist, samt en informatör. 

2.7 Metod reflektioner  

Då intervjuerna med representanterna från resebyråerna skedde via E-mail var det väsentligt att 

respondenterna fick den information de behövde för att besvara frågorna på rätt sätt. Därför var det 

viktigt att syftet med undersökningen förklarades noggrant innan frågorna skickades iväg. Detta gjordes 

för att respondenterna inte skulle missuppfatta frågorna. Det visade sig även att tidsbrist var en viktig 

aspekt för vissa respondenter och därför var det viktigt att frågorna var välstrukturerade och konkreta så 

att de var lätta att förstå och besvara. 

En annan aspekt som kan påverka intervjun och som behövs tas i åtanke är respondenternas eventuella 

ovilja att ge fullständiga svar beroende på att de inte vill avslöja alla sina marknadsföringsstrategier. 

Därför var det viktigt att kritiskt granska den insamlade empirin efter intervjun.

2.8 Validitet

Då studien grundar sig i en kvalitativ undersökning väljs E-mail intervjuer för att samla empiri. Denna 

typ av intervjuer ansågs vara bäst lämpad eftersom respondenterna skulle ges den tid de behövde för att 

besvara frågorna med väl genomtänkta svar. Förutbestämda frågor via E-mail har dessutom den fördelen 

att man mäter det man har avsett att mäta. Det sägs att ett resultat visar hög validitet när man mäter det 

som man avsett att mäta och inget annat (Andersen 1994, s.92). För att öka validiteten i undersökningen 

är de utvalda respondenterna representanter från de tre mest välkända och etablerade aktörerna inom 

resebranschen i Sverige idag, samt innehar en stor kunskap om sociala medier och hur resebyråerna 

implementerar dem. Empirin analyseras och jämförs mellan de olika resebyråerna för att kunna skapa en 
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större förståelse för sociala mediers påverkan på marknadsföringen inom resebranschen. För att stärka 

validiteten ytterligare görs även observationer av hur företagen rent praktiskt arbetar med sociala 

medier. 

Då intervjuerna utgör en stor grund för undersökningen är det viktigt att den insamlade empirin 

kvalitetssäkras och detta görs genom att använda två olika validitets termer; intern validitet och extern 

validitet.

2.8.1 Intern validitet 

God intern validitet är uttalanden om ett visst meningssamband mellan undersökta variabler 

(Johannesen, Tufte 2003, s.75-76). För att uppnå en god intern validitet ska studien baseras på relevant 

information som stämmer överens mellan studiens observationer och teoretiska idéer. Då studien 

grundar sig i kvalitativa metoder uppnås en god intern validitet genom att analysera den insamlade 

informationen. Eftersom analysen grundar sig i yttranden från de intervjuade representanterna finns det 

en möjlighet att valet av intervjupersoner kan påverka den interna validiteten. För att stärka den interna 

validiteten kommer en kritisk granskning att göras av intervjuerna.

För att underlätta analysen av intervjuerna väljer vi att ställa samma frågor till samtliga respondenter för 

att lättare kunna identifiera likheter och skillnader mellan de olika resebyråerna. Frågorna som ställs är 

konkreta och relevanta för att besvara studiens syfte.

2.8.2 Extern validitet

Då studien baseras på ett experturval samt observationer går det inte att generalisera, och på grund av 

det bidrar det till en väldigt låg extern validitet. I en kvalitativ undersökning är det väldigt svårt att 

uppnå det kriterium som finns då man anser att det är omöjligt att ”frysa” en social miljö och de sociala 

betingelser som gäller (Bryman 2008, s.352). En extern validitet väcker frågan huruvida resultatet från 

en undersökning kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten (Bryman 2008, s.51). 

Den externa validiteten kan bara konstateras genom en empirisk prövning (Andersen 1994, s.92). Därför 

är det svårt att dra en generell slutsats om hur samtliga företag inom resebranschen jobbar med sin 

marknadsföring baserat på informationen från de tre resebyråerna i denna undersökning. 

2.9 Reliabilitet 

När man väljer att använda sig av kvalitativa metoder i sin undersökning är resultatet av det att 
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reliabiliteten oftast blir väldigt låg. Reliabilitet syftar på hur tillförlitlig insamlad data är (Johannesen, 

Tufte 2003, s.28-29). I denna undersökning intervjuas endast representanter från tre olika resebyråer, 

vilket betyder att det kan finnas resebyråer som har en annan syn på marknadsföring via sociala medier. 

Detta försvaras med att dessa tre resebyråer speglar en stor del av marknaden eftersom de besitter flest 

marknadsandelar, samt att de har en dokumenterad erfarenhet av att jobba med sociala medier i sin 

marknadsföring. Då marknadsstrategier förändras vill vi även poängtera att det finns en svårighet med 

att upprepa undersökningen och uppnå samma resultat. Vi har även en förståelse för att svaren kanske 

inte är fullt objektiva då frågorna ställs direkt till representanter för resebyråerna i fråga.

Eftersom resebranschen är en föränderlig bransch där det hela tiden sker saker måste man ha förståelse 

för att tidsperspektivet kan ha en påverkan på studien. Väljer man att utföra samma undersökning igen 

vid ett senare tillfälle finns det en överhängande risk att resultatet inte blir detsamma. På grund av 

marknadssituationen resulterar detta i att reliabiliteten sannolikt blir låg.  

2.10 Motiv till val av metod 

Kvalitativa metoder används för att få en djupare insikt i hur representanterna från resebyråerna ser på 

marknadsföring via sociala medier och för att representanterna lättare ska få möjligheten att uttrycka 

sina egna åsikter. Ytterligare en anledning till varför kvalitativa metoder används är för att syftet för 

uppsatsen inte kan mätas i kvantitativa termer.

Trots att uppsatsen baseras på kvalitativa metoder väljer vi att använda oss av begreppet validitet, som 

traditionellt är ett kvantitativt begrepp. Detta görs eftersom det är viktigt att diskutera hur relevant den 

insamlade empirin representerar det som undersöks. I likhet med validitet är begreppet reliabilitet också 

traditionellt ett kvantitativt begrepp. Vi väljer ändå att använda oss av detta begrepp eftersom det är 

viktigt att diskutera hur tillförlitlig den insamlade empirin är. 

13



3. TEORI

I detta kapitel redogörs de tre teorier som uppsatsen baseras på; direktmarknadsföring, interaktiv 

marknadsföring och Word of Mouth.

3.1 Direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring har länge funnits som en form av marknadsföring. Den bygger traditionellt på att 

företag säljer produkter från kataloger och postorder direkt till konsumenterna (Harridge-March 2008, 

s.193). Företag som tillämpar direktmarknadsföring använder sig alltså av direkta 

kommunikationskanaler gentemot konsumenterna för att leverera produkter eller tjänster utan 

mellanhänder och är ute efter en direkt respons från konsumenterna, som till exempel en kundorder. 

Möjligheterna för de som tillämpar direktmarknadsföring har ökat i takt med att det har skapats fler 

medier att marknadsföra sig i. Idag kan de som arbetar med direktmarknadsföring använda sig av många 

olika kanaler som till exempel direktreklam, interaktiv TV, mobila enheter och webbsidor för att nå ut 

till individuella konsumenter (Kotler, Keller 2009, s.572). I takt med att sociala medier som Facebook, 

YouTube och Twitter har dykt upp, har även dessa utvecklats till plattformar för direktmarknadsföring. 

Direktmarknadsföring genom sociala medier är bra som komplement till de traditionella 

marknadsföringskanalerna för att sprida information till konsumenterna (Chiang et al 2003, s.2). 

Direktmarknadsföring genom sociala medier är bra som komplement eftersom man får möjligheten att 

nå ut till ännu fler konsumenter än tidigare. Direktmarknadsföring genom sociala medier är dessutom 

framgångsrik när det kommer till att bygga upp relationer med sina konsumenter. Det kan ses som ett 

verktyg som stärker relationsbyggande eftersom det möjliggör för företag att skaffa sig information om 

konsumenterna genom att studera hur de reagerar på olika erbjudanden (Harridge-March 2008, s.193). 

Denna information kan sedan hjälpa företagens segmentering, och hjälpa dem att koncentrera sin 

marknadsföring till rätt kanaler och konsumenter. 

Direktmarknadsföring medför att de som marknadsför sig har lättare att identifiera sin huvudsakliga 

målgrupp och kommunicera med dessa, samt att inte lägga onödiga resurser på de konsumenter som 

man inte kan fånga upp. Företagen blir effektivare och kan till exempel skicka ut 

födelsedagsgratulationer, informationsmaterial, premier och andra typer av erbjudanden direkt till de 

konsumenter som de redan vet är intresserade.    
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Det finns även vissa risker med direktmarknadsföring. Den främsta risken är att det kan bli för mycket 

information att ta in för konsumenterna och att marknadsföringen är produktdriven och inte 

konsumentdriven (Feinberg & Eastlick 1997, s.256-257). Detta visar att det kan finnas en skillnad i 

prioriteringar mellan marknadsföraren och konsumenterna.

 

Det är viktigt att poängtera att direktmarknadsföring och direktreklam inte är samma sak. Dessa två 

skiljer sig åt på det vis att direktreklam är den faktiska reklamen som skickas direkt till mottagaren, 

medan direktmarknadsföring är användandet av de kommunikationskanaler man använder för att skicka 

ut denna reklam.

Figur 3. En illustration över hur direktmarknadsföring fungerar mellan en resebyrå och konsumenten. 

Kommunikationen sker endast i en riktning.

3.2 Interaktiv marknadsföring 

Till att börja med handlar interaktivitet om två former av kommunikation; dels förmågan att adressera en 

individ, och dels förmågan att kunna ta till sig och komma ihåg information från denne individ 

(Deighton 1996, s.151). Företaget måste alltså ta vara på den information de får ta del av från 

konsumenterna med stor noggrannhet (Montgomery 2001, s.91). Detta leder i sin tur till möjligheten att 

komma med en unik respons tillbaka till individen. Därför bygger interaktiv marknadsföring på 

interaktionen mellan två parter som skapar en kommunikation emellan sig. 
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Interaktiv marknadsföring har utvecklats de senaste åren eftersom nya elektroniska kanaler har uppstått 

där företag kan kommunicera och sälja produkter och tjänster direkt till konsumenterna. Sociala medier 

ger en direkt interaktiv kontakt med konsumenterna, där responsen från konsumenterna är snabb och lätt 

att ta till sig för företaget. Konsumenterna kan ställa frågor direkt till företaget angående erbjudanden, 

kampanjer och produkter och kan få svar på sina frågor på ett effektivt vis. Möjligheterna som de sociala 

medierna har skapat gynnar de som satsar på interaktiv marknadsföring eftersom en framgångsrik 

interaktiv marknadsföring bygger på att det ska vara enkelt att skapa kontakt med individuella 

konsumenter. Sociala medier hjälper dessa företag att  identifiera och kommunicera med varje enskild 

individ istället för att behandla konsumenterna som en homogen massa (Montgomery 2001, s.91).  

Interaktiv marknadsföring erbjuder unika fördelar på det vis att företag kan sända ut skräddarsydda 

meddelanden som engagerar konsumenter med speciella intressen och beteenden (Kotler et al 2009, 

s.578-579). Därför kräver framgångsrik interaktiv marknadsföring mer än bara prat från konsumenterna. 

Företagen måste vara drivande för att interaktionen konsumenterna emellan ska överleva på elektroniska 

marknadsplatser som sociala medier (Webster 1996, s.156). Interaktiv marknadsföring på Internet 

erbjuder även kontextuella fördelar i den mån att marknadsförare kan köpa reklamplatser som är 

relaterade till företagets produkter eller tjänster. Därför är det fördelaktigt när man vill nå ut till sin rätta 

målgrupp. 

Interaktiv marknadsföring kan användas för att bygga samhörighet även när konsumenter inte gör ett 

inköp, till exempel genom att konsumenterna får möjligheterna att förlänga produkter online, eller att 

företagen skapar extra applikationer till produkterna (Merchant 2007). Det är därför möjligt att använda 

och utveckla den interaktiva marknadsföringen vid andra tillfällen än bara vid själva inköpstillfället. 

Trots alla de positiva aspekterna finns det även nackdelar med interaktiv marknadsföring. Konsumenter 

kan på ett effektivt sätt sålla bort de flesta budskapen som företagen försöker tvinga på dem och som 

konsumenterna inte är intresserade av. Konsumenterna kan dessutom tröttna på alla olika budskap som 

tvingas på dem via sociala medier och andra webbsidor, och marknadsföringen kan då få motsatt effekt 

istället. En annan negativ aspekt som är viktig att ha i åtanke är att det är svårt att jämföra resultatet av 

interaktiv marknadsföring med marknadsföring med de traditionella medierna. 
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Figur 4. En illustration över hur interaktiv marknadsföring fungerar mellan en resebyrå och 

konsumenten. Kommunikationen sker i båda riktningar. 

3.3 Word of Mouth

Word of Mouth är en form av marknadsföring där inga ekonomiska transaktioner förekommer för 

företaget, utan där konsumenterna själva influerar varandra till att göra inköp eller ej. Exempel på detta 

är när människor rekommenderar varandra eller sprider kommentarer om olika varumärken, produkter 

eller tjänster, och uppmuntrar vänner och familj att köpa dessa från en viss leverantör (Ng et al 2011, 

s.134). Word of Mouth är därför en väldigt trovärdig form av marknadsföring, eftersom individerna som 

sprider budskapet oftast inte har någonting att vinna på detta beteende personligen. Bland alla de kanaler 

som konsumenter kan få information från, så är det troligtvis ingen som är trovärdigare än Word of 

Mouth och det finns goda skäl till att tro att Word of Mouth har större inflytande än någon annan 

kommunikationskanal (Godes et al 2004, s. 545). 

Förutom att sprida positiva budskap kan konsumenter även sprida negativa budskap om varumärken, 

produkter och tjänster. Rekommendationer att avstå att inhandla en produkt eller tjänst till potentiella 

konsumenter kan sprida sig minst lika snabbt som positiva budskap (Needham 2008).  Likväl som att 

positiv Word of Mouth kan influera konsumenterna till att besluta sig för att köpa en produkt eller tjänst, 

kan negativ Word of Mouth influera konsumenterna till beslutet att inte köpa en produkt eller tjänst. 

Word of Mouth har därför den effekten att det minimerar riskerna för att konsumenterna ska bli 

missnöjda med sina inköp.
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Word of Mouth är en nyckelaspekt när det kommer till sociala medier, eftersom budskap spridas snabbt 

och brett genom att folk interagerar och byter erfarenheter med varandra. I sin kommunikation på 

sociala medier samtalar konsumenter om flertalet varumärken varje dag och många olika typer av 

produkter nämns ofta (Kotler, Keller 2009, s. 583).  

  

Figur 5. En illustration av hur sociala medier fungerar för att sprida Word of Mouth. 

    
Källa: http://sporkmedia.com/2010/09/social-media-and-word-of-mouth/
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4. EMPIRI

I detta kapitel redovisas resultatet av materialinsamlingen. 

4.1 Sociala Medier

Nedan följer en beskrivning av vad som menas med sociala medier, samt en beskrivning av de tre typer 

av sociala medier som uppsatsen berör.  

Sociala medier som fenomen har funnits längre än man kan tro. Redan i slutet av 1950-talet startade 

Bruce och Susan Abelson ”Open Diary” som var en tidig social nätverksplats som samlade författare av 

dagböcker online till en gemenskap. I detta sammanhang användes även begreppet blogg för första 

gången (Kaplan et al 2009, s.60). Den form av sociala medier som vi upplever idag utvecklades i takt 

med att hastigheten på Internet utvecklades, och skapandet av sociala nätverkssajter som MySpace från 

2003 och Facebook från 2004 hjälpte till att mynta uttrycket sociala medier (Kaplan et al 2009, s.60). 

Sociala medier erbjuder människor olika möjligheter att vara sociala på Internet genom att de aktivt kan 

delta, dela med sig av något, utbyta information och skapa kontaktnät (Carlsson 2010, s.14). Därmed 

skapas en interaktiv kommunikation mellan mottagare och sändare. Sociala medier innefattar sociala 

närverk, distribution av tjänster och webbsidor som är byggda av och för användarna (Aula 2010, s.43). 

Idag är sociala medier en populär form för kommunikation som används av såväl privatpersoner, 

organisationer och företag. Sociala medier räknas inte bara som en plats där privatpersoner 

kommunicerar, utan det har även utvecklats till en viktig plattform för företag att sprida sina budskap på. 

Det finns många olika aktörer inom sociala medier, men några har uppmärksammats mer än andra tack 

vare sin innovativa teknik och antalet medlemmar. De tre mest uppmärksammade aktörerna inom 

sociala medier idag är Facebook, Twitter och Youtube. 

4.1.1 Facebook

Facebook lanserades 2004 som ett socialt verktyg för att förena vänner, familj och kollegor med 

varandra av en dåvarande student på Harvard University, USA, vid namn Marc Zuckerberg (Phillips 

2007, s.1). Förutom att vara en mötesplats där privatpersoner kan hålla kontakten med varandra finns 

idag även allt fler företag och organisationer på plats (Ström 2010, s.11).

Idag har Facebook mer än 500 miljoner aktiva användare världen över, vilket gör Facebook till den 
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Facebooks styrka när det kommer till marknadsföringsaspekten är att de kan göra ett företags produkter 

mer synliga, erbjuda information till konsumenter, presentera nyheter och bjuda in till evenemang, 

rekrytera och öka tillgängligheten (Carlsson 2010, s.32). Facebooks annonseringsstyrkor gör det 

dessutom lättare för annonsörer att rikta sina annonser till rätt målgrupp. Facebook gör det även möjligt 

för företag att bygga upp en bred databas med konsumenter som de sedan kan skicka direktinformation 

till. 

På Facebook kan privatpersoner även utan inblandning från företagen själva skapa grupper för olika 

varumärken, produkter och tjänster. På detta sätt kan företagen få indirekt hjälp från privatpersoner med 

sin marknadsföring. Facebook är idag en given plattform att marknadsföra sig på för många olika typer 

av företag, inte minst de svenska resebyråerna.  

4.1.2 Twitter

Twitter, som startades den 21 mars 2006, är den mest kända mikrobloggen och är ett mellanting mellan 

blogg och så kallad chat (Ström 2010, s.11). Twitter fungerar som en informationskanal i realtid som 

låter användaren ta del av den information som denne finner intressant. Användaren kan sända ut korta 

meddelanden bestående av max 140 tecken, men Twitter menar själva att man inte ska luras av det lilla 

formatet, utan att man kan dela med sig av mycket med ett meddelande på 140 tecken 

(http://twitter.com/about).    

Användarna på Twitter skickar mer än 140 miljoner meddelanden dagligen, vilket innebär en miljard 

meddelanden ungefär var åttonde dag (http://blog.twitter.com/search?updated-max=2011-04-

26T12%3A03%3A00-07%3A00&max-results=10  )  . Idag startas ungefär 500 000 nya konton varje dag 

världen över, vilket innebär mycket arbete för de 400 heltidsanställda som arbetar på Twitter. 

Twitter fungerar för såväl privatpersoner som företag, eftersom privatpersoner kan hålla kontakten med 

vänner, familj och kollegor, medan företag kan använda sig av Twitter för att dela med sig av 

information till konsumenter som är intresserade av deras produkter och tjänster och för att bygga 

relationer med dessa konsumenter (http://twitter.com/about  )  .

 

Vad som gör denna form av sociala medier populär hos användarna är att man enkelt och snabbt kan nå 

ut med små budskap till följarna. Denna form av mikrobloggande gör det även möjligt för företag att 

sprida direkt och snabb information till sina anhängares respektive Twittersida, vilket leder till att även 

anhängarens följare kan exponeras för företagets meddelanden varje gång ett nytt meddelande läggs upp 

21



på sidan. Det kan med andra ord leda till en form av Word of Mouth effekt. 

4.1.3 YouTube

Denna form av sociala medier som lanserades år 2005 skiljer sig både från Facebook och Twitter 

eftersom YouTube används för att sprida videomaterial. Visionen med YouTube är att alla ska få ha en 

röst, och att YouTube ska hjälpa sina partners och annonsörer att lyckas (http://www.youtube.com/t/faq).

Innan YouTube lanserades så fanns det inte speciellt stora möjligheter till att dela videoklipp på Internet 

utan några kostnader (Fahs 2007, s.15). Idag är YouTube ett verktyg som har gjort det möjligt för både 

privatpersoner och företag att sprida videor gratis världen över. YouTube sätter inga gränser för antalet 

videoklipp som registrerade användare kan ladda upp, medan oregistrerade användare endast kan titta på 

videor. För att förstå omfattningen på aktiviteten på YouTube så lades till exempel mer än 13 miljoner 

timmar video upp under 2010 och YouTube hade mer än 700 miljarder uppspelningar under 2010 

(http://www.youtube.com/t/press_statistics).

 

YouTube erbjuder funktioner som gör det möjligt att sprida videor till andra användare på ett enkelt vis 

via URLs och HTML-koder, och videor kan byggas in på andra webbsidor som till exempel bloggar 

(Burgess et al 2009, s.1). Användarvänligheten har gjort att det är väldigt enkelt att sprida en video från 

YouTube även genom andra medier, och man kan kombinera YouTube med andra former av sociala 

medier. 

4.2 Resebyråerna

Här följer en presentation av de tre resebyråer som behandlas i undersökningen.

4.2.1 Fritidsresor

Fritidsresor är Sveriges näst största researrangör. Företaget grundades i september 1961 och affärsidén 

var då att erbjuda semesterfirare fritidsvåningar. De startade med charterresor till resmål i 

Medelhavsområdet som Spanien, Frankrike och Italien. Under det första verksamhetsåret var antalet 

resenärer 4 500 st. Senare under 1960-talet lanserade Fritidsresor samarbeten med arrangörer både i 

Finland och Danmark och i början av 1970-talet även i Norge. TEMA, Fritidsresors specialist på 

rundresor inom kultur och natur, startades även i början av 1970-talet. Dessutom nischar sig Fritidsresor 

med både sportresor och kryssningar (http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/Historik/). 

Under 1980-talet så utvecklas Fritidsresor ännu mer och expanderar med ännu fler samarbetspartners 
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och varumärken inom norden. Fritidsresor introducerar även Bamse-klubben 1983, som är en 

semesterklubb som fokuserar på barnen. 

Under 1990-talet sker omfattande strukturförändringar med bland annat en ny ägarstruktur och en ny 

ägare för koncernen. 1996 påbörjas utvecklingen av Fritidsresors webbsida och Fritidsresor öppnar sin 

första svenska webbsida den 12 november 1997. 1998 köps Fritidsresor upp av Brittiska Thomson 

Travel Group.

Under 2000-talet köps Fritidsresor upp av det tyska börsnoterade bolaget TUI AG, som äger Fritidsresor 

än idag (maj 2011). Utvecklingen gick snabbt framåt och online-betalning introducerades på webbsidan 

under början av 2000-talet. 2004 upplevde Fritidsresor sin största katastrof hittills i och med tsunamin i 

Asien. Fritidsresor genomförde sin största evakueringsoperation någonsin när 4 400 nordiska resenärer 

evakuerades från Thailand i samband med katastrofen. År 2005 bokade mer än var tredje resenär sin 

resa på Internet och Fritidsresors webbsida hade över en halv miljon besökare i månaden. Den rådande 

miljödebatten kring flygresor fick Fritidsresor att som första arrangör lansera tågcharter till Gardasjön i 

Italien. Fritidsresor lanserade även en ny typ av klimatkompensation, där varje resenär erbjuds att betala 

5 kr som går till ett speciellt miljöprojekt (http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/Historik/). 

2008 lanserade Fritidsresor Nordens största sociala plattform för resenärer, www.reslust.se, där resenärer 

själva kan dela med sig av restips och foton. Detta kan ses som en bro till de sociala medier som 

Fritidsresor använder sig av idag för att marknadsföra sina resor.  

  

Mellan den 1 oktober 2009 och 30 september 2010 reste 1,2 miljoner nordiska resenärer med 

Fritidsresor. 60 % av dessa resor såldes via internet, 20 % via butik och telefon och 15 % via externa 

resebyråer (Fritidsresor årsredovisning 2010).   

4.2.2 Ving

Ving startade sin verksamhet 1956 och den första resan gick till Italien med buss. Under 1960-talet 

förlängdes svenskarnas semesterperiod från tre till fyra veckor och charterresandet började ta fart på 

allvar. Ving började sälja resor i egna butiker istället för genom resebyråer under 1960-talet och de 

introducerade konceptet Sunwing, som är speciella semesterorter där familjer ska kunna trivas och 

koppla av. Sunwing konceptet finns fortfarande kvar idag (maj 2011). Under 1970-talet så ökade 

resandet ytterligare och var fjärde resenär i Sverige åker med Ving (http://www.ving.se/historia). 
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Under 1980-talet blev de svenska resenärerna alltmer prismedvetna och Ving pressar sina priser och 

satsar på bättre hotellstandard, med Sunwing-hotellen som förebilder. Fokus ligger på att sälja 

helhetsupplevelser i form av semestrar, inte bara resor. Under 1980-talet reste var tredje semesterresenär 

i Sverige med Ving. Under 1990-talet förnyade sig Ving och lanserade ytterligare nya koncept i form av 

speciella weekendresor, biljetter på billiga flygstolar och resor bortom de stora turistområdena. Ving var 

dessutom den första charterarrangören att introducera rökförbud på samtliga sina flyg. 1997 var ett 

rekordår för Ving, då ca en halv miljon svenskar reste med researrangören.      

2000-talets början var en orolig och trög period för charterbolagen och inte minst för Ving, med faktorer 

som terroristattacker, fågelinfluensa och tsunami katastrofen. Även lågkonjunkturen och den svaga 

kronan försvårade läget för resebyråerna. Mot alla odds kunde dock Ving redovisa försäljningsrekord 

varje år mellan 2004 och 2009 (http://www.ving.se/historia). 

Idag är Ving Sveriges största researrangör och kan erbjuda resenärerna fler än 500 resmål i över 50 

länder. Ving erbjuder charterresor, paketresor där resenärerna kan vara med och påverka innehållet, samt 

separata flygresor och hotellnätter runt om i världen. Idag säljs de flesta av resorna via internet, men 

även via telefon, i egna butiker och i utvalda resebyråer. Ving Sverige AB har i dagsläget ca 200 

anställda och ca 600 000 resenärer årligen (  http://www.ving.se/foretaget  ).  

4.2.3 Apollo

Apollo är Sveriges tredje största researrangör efter Ving och Fritidsresor med en marknadsandel på 

drygt 20 procent. Apollo står dock för det bredaste charterutbudet med mer än 1 600 hotell på 48 

destinationer i 28 länder. Apollo ägs helt av den Schweiziska reseaktören Kouni sedan 2001. Apollo har 

valt att främst satsa på charterresor till sol och badresmål under både sommarsäsongen och under 

vintersäsongen. Apollo har närmare 1000 medarbetare i hela Skandinavien och totalt ca en miljon 

resenärer per år (http://www.apollo.se/se/om-apollo/om-apollo/pages/om-apollo.aspx).

Apollo arbetar för att resenärerna ska uppleva dem som mer moderna och flexibla än sina konkurrenter. 

De försöker ta fasta på känslan att man verkligen upplever ett annat land när man reser. Därför fokuserar 

Apollo på frihet, småskalighet och lokal prägel. 

Apollo vill kunna erbjuda resor för alla. De som reser på egen hand, familjer, par, ungdomar och 

seniorer ska alla kunna hitta något i Apollos utbud av resor. Apollo vill därför vara flexibelt när det 

kommer till transport, boendealternativ, utflykter och aktiviteter. Apollos främsta målgrupp är moderna 
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människor i åldrarna 15-74 år som tycker om att resa och majoriteten av de som reser med Apollo är 

kvinnor från storstadsregionerna. Ungefär en fjärdedel av Apollos resenärer är barnfamiljer. 

Det har blivit allt viktigare för Apollo att det ska vara enkelt för resenärerna att boka sina resor och att 

de kan erbjuda konsumenterna lättillgänglig information. Apollo säljer därför främst sina resor via 

Internet, och genom sina sex egna fysiska butiker samt genom nästan 300 andra resebyråer 

(  http://www.apollo.se/se/om-apollo/om-apollo/pages/om-apollo.aspx  )  .

Apollo gjorde sitt bästa resultat någonsin under bokslutsåret 2010. De gick från 60 miljoner i vinst 2009 

till 175 miljoner i vinst 2010 (www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/348622/apollo-gor-

rekordar/D985ED50-9AC4-920A-7796-6BC5EDBA7CBA  )  .

4.3 Observationer

Här följer en presentation av de observationer som författarna har gjort på respektive resebyrås 

Facebooksida, Youtube-kanal, samt Twittersida.

4.3.1 Observationer Fritidsresor

Facebook 

Vid en observation ser man att Fritidsresor är väldigt aktiva på sin Facebooksida och att de har många 

som följer händelserna där. För närvarande har de 37 727 så kallade ”likes” (2011-05-19). Det är stor 

aktivitet och interaktivitet dagligen mellan företagets säljare och gamla och nya resenärer. Den främsta 

aktiviteten som sker på Fritidsresors Facebooksida handlar om frågor som konsumenterna ställer till 

företaget, och Fritidsresor publicerar sina svar direkt på sidan. Frågorna besvaras av olika personer som 

innehar speciell kunskap om det specifika område som frågan rör. Det kan dels handla om experter på 

ett visst land eller en semesterort, dels om ett visst koncept, som Blue-Village konceptet, som är en typ 

av semesterby som Fritidsresor erbjuder. 

Frågor som vi har sett exempel på är frågor som rör vart olika resenärer bör åka på semester. Det handlar 

till exempel om familjer, kompisgäng och par som frågar vilka resmål som lämpar sig bäst för dem. 

Andra frågor som vi har observerat att konsumenterna ställer på Fritidsresors Facebook sida är av mer 

logistisk art. Exempel på frågor som vi har observerat är:

 Fungerar våra bankkort på resmålet? 
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● Hur bra är all inclusive maten? 

● Vad ingår i all inclusive? 

● Hur mycket kostar taxi till flygplatsen?

● När skickas taxfree katalogen hem?

● Finns det laktosfria alternativ på buffén?

● Vågar man boka en resa till Egypten?

● Kostar det något extra att ta med en skateboard på flyget?

● Hur blir man reseledare?

En stor del av aktiviteten som sker på Fritidsresors Facebooksida handlar om vad vi låter kalla 

”självreglerande marknadsföring”. Det handlar helt enkelt om resenärer som tipsar varandra om resmål 

och hotell och i mer allmänna frågor om resor. Detta kan kopplas samman med Word of Mouth. Dessa 

konsumenter använder Fritidsresors Facebooksida som en plattform, och hjälper indirekt Fritidsresor 

med sin egen marknadsföring. Det är inte enbart nöjda konsumenter som delar med sig av sina 

erfarenheter, utan även missnöjda konsumenter. En person som ansåg sig ha blivit otrevligt bemött av en 

av Fritidsresors säljare på telefon, delade med sig av detta. Fritidsresor fick ta del av detta på Facebook, 

och var väldigt snabba med att kontakta personen i fråga och lösa situationen. Fritidsresors 

Facebooksida fungerar alltså även som ett verktyg för att fånga upp konsumenter som är missnöjda och 

försöka tillgodose deras behov, så att de istället blir nöjda.    

Det presenteras även olika nyheter för konsumenterna som rör Fritidsresors verksamhet. Det kan till 

exempel handla om nya resmål, nya hotell, och erbjudanden av olika slag. Man har även olika 

konsumentundersökningar på Facebook för att ta reda på vad konsumenterna tycker i olika frågor. En 

undersökning de hade nyligen handlade om vart konsumenterna helst sitter i flygplanet när de flyger.     

YouTube

Fritidsresor registrerade sin YouTube-kanal den 28 november 2006 och totalt antal visningar för kanalen 

uppgår till 239 824 (2011-05-19). Vid samma tillfälle hade man 61 prenumeranter och 13 vänner. Det 

förekommer inte speciellt många kommentarer från användarna angående Fritidsresors filmer.

Fritidsresors YouTube-kanal anses vara till för att konsumenterna ska kunna hämta inspiration till nästa 

resa, med olika filmer från Fritidsresors resmål. Fritidsresor erbjuder till exempel filmer från specifika 

hotell och filmer angående nyheter i sortimentet av resor. Fritidsresor lägger även ut sina senaste 

reklamfilmer och filmer rörande olika kampanjer och erbjudanden. Dessutom lägger de ut filmer där 
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olika kändisar reser med Fritidsresor och berättar om de resmål som de besöker. I snitt lägger de ut 2-3 

nya filmer i månaden, ibland fler. 

Den film på Fritidsresors YouTube-kanal som har överlägset flest visningar är den välkända 

reklamfilmen ”Dagarna du minns” med den danska skådespelaren Mads Mikkelsen. Reklamfilmen lades 

upp den 23 augusti 2010 och har sedan dess genererat 77 574 visningar (2011-05-19.) 

Fritidsresor erbjuder även lite speciella filmer på sin YouTube-kanal, som en film där de visar hur de 

arbetar med att minska miljöpåverkan på sina resmål, samt en film om hur man kan lindra sin flygrädsla. 

Twitter 

Fritidsresor har varit tillgängliga på Twitter i drygt två år och har 1336 följare (2011-05-19).

På Twitter erbjuder Fritidsresor följarna nyheter om företaget, rabatter, erbjudanden och nyheter om 

resor. Upplägget på Fritidsresors Twittersida liknar det på deras Facebooksida, men i ett mindre och mer 

kompakt format. Det finns ingen exklusivitet eller unikt innehåll på Twitter som skiljer sig från det på 

Fritidsresors Facebooksida eller officiella webbsida.   

Twittersidan fungerar som en portal för att leda konsumenterna vidare till den officiella webbsidan där 

det går att boka resor och till företagets Facebooksida. Detta görs genom att de länkar till längre artiklar 

och meddelanden som finns på Fritidsresors webbsida. 

4.3.2 Observationer Ving

Facebook 

Vid en anblick kan man konstatera att Ving är väldigt aktiva på sin Facebooksida, med dagliga 

uppdateringar. Ving har många som följer deras uppdateringar på Facebook, för tillfället (2011-05-20), 

har man 37 798 så kallade ”likes”. Det är väldigt stor aktivitet på sidan och dagligen sker interaktivitet 

konsumenterna emellan och mellan konsumenterna och Vings representanter på Facebook. Den främsta 

aktiviteten som sker på Vings Facebook handlar om frågor som konsumenterna ställer till företagets 

representanter, och konsumenterna kan då få svar på frågorna direkt på sidan. Olika personer från Ving 

svarar på frågorna beroende på frågornas karaktär, och det betyder att man kan komma i kontakt med 

representanter från Ving som innehar speciell kunskap om det specifika område som frågan rör.
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Frågorna som konsumenterna ställer är främst frågor som rör olika resmål i Vings sortiment. De vill 

gärna ha tips om vilka resmål som passar just deras behov och önskemål. Konsumenterna ställer även 

frågor som är av mer logistisk art. Exempel på frågor som vi har observerat är:

● Finns det någon klädbutik med barnkläder på det resmål vi ska åka till?

● Kommer hotellanläggningen vara färdigbyggd tills min vistelse?

● Kommer det bli fler avgångar till Grekland från Norrland i sommar?

● Hur använder jag presentkort när jag ska boka en resa?

● Är flygtrafiken störande på semesterorten?

Den största delen av aktiviteten som inte är frågor direkt riktade till Vings representanter är resenärer 

som tipsar varandra om resmål och hotell och i mer allmänna frågor om resor. Dessa resenärer använder 

Vings Facebooksida som en plattform för att sprida sina tankar och budskap, och för Ving kan detta 

betraktas som att de får hjälp med indirekt marknadsföring. 

Facebook fungerar även för missnöjda resenärer som får möjligheten att vädra sina åsikter. Ett exempel 

på det är en resenär som varit på Kreta i Grekland, och som klagade på att det var halt kring 

swimmingpoolen och att människor halkade och slog sig. När Vings representant på Facebook såg 

denna synpunkt så kontaktades hotellet och de åtgärdade problemet följande dag genom att sätta dit 

halkfria plattor kring swimmingpoolen. Ving lade även ut en bild på Facebook hur där de visade hur 

arbetet utfördes.

 

Det som Ving ytterligare erbjuder sina följare på Facebook är tävlingar och även olika 

konsumentundersökningar. Den senaste konsumentundersökningen som de hade undersökte om 

konsumenterna redan hade bokat in sin sommarsemester (maj 2011).

YouTube 

Ving registrerade sin YouTube-kanal den 11 november 2005 och totalt antal visningar för kanalen i 

dagsläget uppgår till 334 445 (2011-05-21). I dagsläget har de 93 prenumeranter. Under det senaste året 

har 29 kommentarer registrerats. 

Ving använder sin YouTube-kanal för att samla sina reklamfilmer som de exponerar på TV och på sin 

officiella webbsida, samt för att lägga upp inspirerande filmer från sina resmål. De vill även att 

konsumenterna ska dela med sig av sina egna restips och upplevelser genom att kommentera de olika 
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filmerna. Ving lägger ut nya filmer med oregelbundna mellanrum och det finns inget egentligt mönster. 

De flesta filmer som man lägger upp på sin YouTube-kanal är reklamfilmer från olika Sunwing 

semesteranläggningar, som är Vings barnvänliga semesteranläggningar.

Den film med överlägset antal visningar är en reklamfilm med kampanj för resor sommaren 2011 som 

även har visats frekvent i TV under vintern 2010-2011. I denna film använder de sig av TV-

personligheten Maria Montazami som Vings ansikte utåt. Filmen lades upp på Vings YouTube-kanal den 

23 december 2010 och har sedan dess genererat 56 605 visningar (2011-05-21). En uppföljare till denna 

film är ytterligare en reklamfilm med Maria Montazami som sedan den 23 december 2010 har genererat 

24 413 visningar (2011-05-21). I samband med lanseringen av denna kampanj har de även lagt upp ett 

antal filmer som följer arbetet bakom scenen under inspelningen av dessa reklamfilmer med Maria 

Montazami. Även dessa har många visningar. 

Det som Ving ytterligare erbjuder på sin YouTube-kanal är filmer med olika uppträdanden, after-beach 

fester och minidisko från deras semesteranläggningar.

Twitter 

Ving har funnits tillgängliga på Twitter ett par år och har 2299 följare (2011-05-21). På Twitter meddelas 

om nyheter i korthet och nyheter som går att finna på företagets officiella webbsida. Upplägget på Vings 

Twittersida liknar det som finns på Facebooksidan innehållsmässigt, men i ett mindre format. Sidan 

fungerar mestadels som ett verktyg för att leda konsumenterna vidare till företagets Facebooksida och 

officiella webbsida, där det finns mer innehåll.  

I nuläget innehåller Vings Twittersida bland annat tävlingar, de söker medarbetare, svarar på frågor från 

konsumenterna och meddelar om sista minuten resor och rea på resor. De representanter från Ving som 

bidrar till Twittersidan är 14 kvinnliga medarbetare. Det presenteras dock inte vilka positioner de har 

inom företaget eller vilka speciella kunskapsområden de har.    

4.3.3 Observationer Apollo

Facebook 

Utifrån våra observationer kring Apollos närvaro på Facebook har vi lagt märke till att de jobbar väldigt 

aktivt med sin Facebooksida. De har idag 46 935 aktiva medlemmar (2011-05-13). Dessa medlemmar 

har genom ett aktivt val valt att följa Apollos uppdateringar. Vi har lagt märke till att Apollo använder 
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Facebook först och främst för att marknadsföra de olika kampanjerna de har direkt riktade till sina 

aktiva medlemmar. De använder sig utav koder som endast är gjorda för Apollos Facebook medlemmar 

vilket innebär att du måste vara medlem för att kunna utnyttja dessa erbjudanden. Under våra 

observationer mellan den 5 maj – 13 maj 2011, har gruppen successivt ökat antalet medlemmar från 46 

315 stycken till 46 935 stycken, vilket är en ökning på 620 personer på en vecka.  

Apollo använder även sin Facebooksida som ett forum där resenärer kan interagera med en representant 

från Apollo direkt via Facebook. Detta underlättar kommunikationen för Facebookmedlemmarna då de 

slipper ringa, skicka E-mail eller besöka Apollos officiella webbsida för att nå deras kundtjänst. Denna 

funktion har lett till att fler tar upp sina ärenden direkt via Facebook och andra resenärer kan ta en del av 

den information som representanterna ger. Apollo får mellan 50 – 100 inlägg per dag som besvaras i 

ordningsföljd. Med denna funktion och detta sätt att föra ett samtal kan det även leda till vissa 

komplikationer som just Apollo har fått stöta på. De har tvingats införa en policy kring negativa 

kommentarer vilket innebär att vissa inlägg tas bort (http://www.socialamedier.com/2010/12/08/apollo-

facebook-policy/).

Exempel på frågor som konsumenter har ställt till Apollos representanter på Facebooksidan är:

 Hur tar man sig enklast mellan Rhodos i Grekland och Marmaris i Turkiet?

 Kan man betala övervikt för bagaget redan innan man åker?

 Kan man pruta överallt i Alanya, Turkiet, eller gäller det bara på marknader och inte i 

köpcentrum?

 Går det att köpa glutenfria produkter i mataffärer på semesterorten? 

YouTube 

Apollo registrerade sin YouTube-kanal så sent som den 10 januari 2010. Totalt antal visningar uppgår 

till 43 295 (2011-05-25) och de har 9 prenumeranter. Apollo använder endast YouTube för att ge 

människor möjligheten att uppleva deras TV-reklam på Internet. Detta verktyg integrerar de med sin 

Facebooksida på så vis att när de väljer att lansera en ny TV-reklam använder de YouTube för att lägga 

upp själva materialet som de sedan marknadsför via Facebook. Apollo har enligt våra observationer valt 

att använda YouTube utifrån vad det är och inte valt att utveckla funktionen till något mer.
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Twitter  

I dagsläget finns inte Apollo representerade på Twitter.

4.4 Intervjusvar

Här följer en presentation av de intervjuer som har genomförts med representanter från Apollo, Ving 

och Fritidsresor.

De utvalda resebyråerna samt representanter från resebyråerna är följande:

Resebyrå     Representant                                   Position

Ving      Hanna Kastås                                    Ansvarig, sociala medier

Apollo     Åsa Johnsson                                    Informatör

Fritidsresor      David Nilsson                                   Internet Marketing Specialist

Fråga 1 

Hur länge har ni använt er av sociala medier? Hur tillämpar ni dem?

Apollo:

Vi har funnits på Facebook i drygt ett år. På Facebook jobbar vi aktivt med att lägga ut olika inlägg, allt 

från kampanjer, tips på resmål, nyheter, pressmeddelanden och andra engagemang där vi är aktiva. Vi 

har också alltid någon som svarar på alla frågor som ställs på vår Facebook sida. Vi vill ge våra 

konsumenter bra och snabb service på Facebook men också tipsa och ge lite förhandsinfo till dem som 

följer oss på Facebook.

Ving:

Vi har använt oss av sociala medier sedan 2008. De kompletterar de traditionella kanaler vi 

kommunicerar i. 

Fritidsresor:

Hur länge är svårt att svara på eftersom det beror på hur man definierar sociala medier. Man kan väl 

säga att vi funnits i sociala medier i 4-5 år i och med att vi registrerade vårt konto på YouTube då. Vi 
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anpassar oss efter det behov och intresse som våra konsumenter har och därför besvarar vi mycket 

frågor på Facebook, Twittrar om nyheter och läger upp våra filmer på YouTube.

Fråga 2 

Varför började ni använda er av sociala medier i er marknadsföring?

Apollo:

Vi vill vara där våra konsumenter är, och idag är många på Facebook så vi såg det som en bra kanal till 

att komma nära våra konsumenter. Att dessutom kunna kommunicera direkt med våra följare och även 

få deras feedback är värdefullt för oss.  

Ving:

Vi vill finnas där våra konsumenter finns och jobbar mycket med relationsbyggande. Det var också ett 

sätt att jobba med ”inlänkning” för att få bättre placeringar i det organiska sökandet hos Google. 

Fritidsresor:

Som de flesta andra företag vill vi finnas där konsumenterna finns. Dessutom är sociala medier ett 

utmärkt sätt att sprida den information och kunskap vi har utanför vår webbsida till personer som är 

intresserade men inte går till oss direkt. YouTube är ett bra exempel där våra filmer når betydligt fler än 

om de bara skulle ligga på vår webbsida.

Fråga 3 

Hur anser ni att användningen av sociala medier har påverkat företagets marknadsföringsstrategier? 

Apollo:

Vi måste hela tiden tänka på att synkronisera våra kanaler, det vi gör på andra ställen kan vi också göra 

på Facebook men kanske i ett lite annat format. Att göra kampanjer, tävlingar som ska funka både på 

webben men också nu då på Facebook. Vissa saker har vi flyttat från webben till att kanske endast göra 

på Facebook, varav tidigare gjorde vi allt på vår webb. 
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Ving:

Vi tänker bredare, men tänker ändå på vår kommunikation som en röd tråd som genomsyrar det vi gör i 

alla kanaler.

Fritidsresor:

Det har skapat en ny kategori att ta i hänseende i samband med annonser och kampanjer. Numera så är 

det en självklarhet att i alla fall diskutera en aktivitet på Facebook m.m. när en ny kampanj är på gång.

Fråga 4

Har användningen av sociala medier påverkat er marknadsföringsbudget?

Apollo:

Nej.

Ving:

Ja, vi lägger delar av budgeten i dessa kanaler numera. 

Fritidsresor:

Ja, den har ökat lite samtidigt som en del pengar har omplacerats. Främst är det budgeten på traditionella 

medier som minskats.

Fråga 5 

Vilka når ni via sociala medier och vilka vill ni nå? 

Apollo:

Vi vill nå våra konsumenter och det gör vi också på Facebook, samtidigt som det är en väldigt bra kanal 

för att nå nya konsumenter. Det är en bra och snabb spridning på Facebook vilket gör att man når nya 

konsumenter som man annars inte kanske nått. Vi har en modern målgrupp så detta forum passa oss bra. 
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Ving:

Vi vill nå vår målgrupp, kvinnor 29-49, men även bygga relation med andra, och det ser vi att vi gör. 

Fritidsresor:

Majoriteten av våra följare på Facebook är kvinnor i olika åldersgrupper. Det stämmer bra överens med 

våra målgrupper. Naturligtvis så skulle vi vilja ha 100 % täckning bland våra definierade målgrupper 

men då en av dem är 55+ så kommer dator/internet vanan vara ett hinder ett tag till.

Fråga 6 

Hur stor påverkan uppskattar ni att sociala medier har i beslutsfattandet av ett reseinköp för 

konsumenten? 

Apollo:

Jag tror inte att sociala medier i sig har så stor del i beslutsfattandet att köpa en resa av oss eller inte. 

Kanske att vi kan locka nya konsumenter som får upp ögonen för oss den vägen men att det till slut är 

produkten och priset som styr deras slutgiltiga beslut. 

Ving:

Det vet vi inte, men vi ser att vi bygger relationer och att man uppskattar VIP känslan av att följa oss på 

t.ex. Facebook.

Fritidsresor:

Vi tror inte det påverkar nämnvärt då de flesta redan har en klar bild över vart de ska åka och hur 

(charter kontra att boka hotell, flyg etc. separat). Dock så påskyndar det antagligen handlingen då man 

slipper leta information på andra platser som kan vara avgörande för köpet.

Fråga 7 

Tror ni att marknadsföring med hjälp av sociala medier bara är en trend?

Apollo:
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Nej, vi tror att det kommer att stanna och bli större. 

Ving:

Nej, det tror vi inte. Men vi tror inte att man ska se på det som marknadsföring utan mer som en närvaro 

som gynnar både oss och konsumenten.

Fritidsresor:

Nej, absolut inte. Dock så kommer antalet sidor öka och beroende på marknad och företag kan det bli 

svårt att hinna med alla. Att vilka sajter som är aktuella kommer förändras är en självklarhet. För ett par 

år sedan så fanns inte ens Facebook och MySpace var istället det hetaste som fanns.

Fråga 8 

Hur ser ni på den framtida utvecklingen av marknadsföring med hjälp av sociala medier?

Apollo:

Det kommer att bli större och viktigare. Som företag måste du idag finnas på de sociala medierna. Det 

tar större och större del av marknaden och fler och fler använder sig idag enbart av sociala medier för att 

söka information. Där för måste vi som företag också finnas där och dela våra budskap där. 

Ving:

Vi ser inga begränsningar. Det händer otroligt mycket hela tiden och för oss är det viktigt att vara med i 

det som händer och att positionera oss så.

Fritidsresor:

Det är bara en tidsfråga innan samspelet mellan traditionell media och sociala medier slår igenom på 

riktigt. Den stora flaskhalsen har varit mobiltelefonerna men nu när så pass många har en iPhone så blir 

det riktigt intressant. Bara på senaste tiden har till exempel QR-koder i annonser börjat dyka upp mer 

och mer.

Fråga 9

35



Med tanke på att ni använder er av sociala medier som komplement idag, tror ni att det kommer få en 

ännu större roll i er marknadsföring i framtiden?

Apollo:

Ja!

Ving:

Sociala mediers roll växer hela tiden det ser vi, så det är självklart att det kommer att bli så.

Fritidsresor:

Det kommer få en lite större roll i framtiden men vi känner att vi håller en ganska lagom nivå redan 

idag. Då TV, tidningar etc. är bra för att driva intresse från många så är sociala medier bra på att driva 

köp från de som redan har en nära relation med oss.
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5. ANALYS

I den här delen tar vi hjälp av våra teorier för att utvärdera och jämföra hur resebyråerna Ving, Apollo  

och Fritidsresor använder sig av sociala medier i sin marknadsföring. 

5.1 Varför ska resebyråerna använda sociala medier i sin marknadsföring??   

Resebranschen har de senaste åren märkt av en förändring i hur konsumenterna gör sina inköp. Det har 

nämligen skett en märkbar ökning av inköp av resor på Internet. Detta är en förändring som har påverkat 

hur resebyråerna marknadsför sig själva och vilka kanaler som är mest effektiva för att nå ut till 

konsumenterna. I samband med denna utveckling har även sociala medier haft en rejäl tillväxt och blivit 

en perfekt mötesplats mellan konsumenter och företag där de kan skapa kontaktnät (Carlsson 2010, 

s.14). Sociala medier som till exempel Facebook, där antalet aktiva medlemmar i Sverige idag uppgår 

till ca 4 345 980 stycken, vilket motsvarar ungefär 48 % av Sveriges befolkning, är en ultimat 

mötesplats för företag i Sverige att skapa en interaktiv kommunikation med sina konsumenter oavsett 

bransch. Facebook gör det även möjligt för företag att nå internationella marknader genom enkla 

sökningar och annonseringsmetoder som gör det möjligt att rikta sin reklam mot olika demografiska 

områden. Marknadsföring med hjälp av sociala medier gör det möjligt för företag att nå ut till en större 

skara människor för en lägre kostnad än tidigare. De märkbara fördelarna med sociala medier är bland 

annat;

 Man når ut till många konsumenter. 

 Sociala medier når ut till en ny typ av konsumenter. 

 Det är ett billigt alternativ.

 Snabbt och enkelt.

 Interaktivitet mellan företag och konsument.

 Möjligheten att sprida Word of Mouth via internet.

Med dessa nya förutsättningar är det givet att allt fler företag börjar implementera sociala medier i sin 

marknadsföring och de tre resebyråerna i undersökningen är inga undantag. Den utveckling som 

resebranschen har stött på, en utveckling där fler och fler konsumenter väljer att köpa sina resor på 

internet har skapat förutsättningar för företagen att utveckla sina metoder för hur de möter 

konsumenterna i de kanaler som de använder sig av. Genom att implementera sociala medier i sin 
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marknadsföring kan resebyråerna skapa ett socialt möte och en interaktion där konsumenten faktiskt är. I 

våra intervjuresultat ser vi ett mönster där företagen anser att mötet ska ske där konsumenterna faktiskt 

är. De ser även möjligheterna att använda sig av sociala medier för att skapa starka relationer till sina 

konsumenter. Den interaktivitet som sker mellan resebyråer och deras konsumenter är värdefull för 

företaget eftersom den gör det möjligt för företaget att lyssna på sina konsumenter på en plattform där 

konsumenten känner sig bekväm. Feedbacken som ges av konsumenterna är på alla sätt värdefull och ju 

bättre företagen tar åt sig och lyssnar på denna feedback desto starkare relationer och lojalitet kan de 

skapa till sina konsumenter via de sociala medierna. Så styrkan med sociala medier är precis som Ving 

uttalade sig om i intervjun, det möte som skapas mellan sändare och mottagare och den feedback man 

samlar på sig i mötet som genererar i värdefull information för företagen. I stället för olika typer av 

undersökningar eller enkäter kan konsumenten ge den feedback konsumenten själv anser är viktig för 

företaget att få ta del av på en plats där konsumenten redan är. 

5.2 Direktmarknadsföring inom sociala medier.

Vi har under arbetets gång sett hur resebyråerna i undersökningen klart och tydligt använder sig av 

direktmarknadsföring i sina marknadsföringsstrategier när det kommer till sociala medier. De som 

använder sig av direktmarknadsföring använder sig av direkta kommunikationskanaler gentemot 

konsumenterna för att leverera sina budskap utan mellanhänder enligt Harridge-March (2008). 

Vi har kunnat fastslå att såväl Ving, Apollo som Fritidsresor strävar efter att utnyttja 

direktmarknadsföring vid kampanjer och vid spridning av viktig information till konsumenterna, om än i 

olika utsträckning. Detta sker främst via det sociala mediet YouTube. Det går helt i linje med hur 

traditionell direktmarknadsföring har fungerat innan man började med marknadsföring genom sociala 

medier, eftersom en stor del i direktmarknadsföring har varit TV-reklam. Idag kan man även exponera 

konsumenterna för reklamfilmer på YouTube, vilket har gett direktmarknadsföring en extra dimension.

Metoderna för hur direktmarknadsföring utnyttjas skiljer sig lite åt för respektive resebyrå. Fritidsresor 

såg möjligheterna med YouTube tidigt, med tanke på att de registrerade sitt YouTube-konto redan för 

ungefär fem år sedan. De använder främst sin YouTube-kanal för att konsumenterna ska få inspiration 

till nästa resa. De gör detta genom att lägga ut sina senaste reklamfilmer och filmer som rör olika 

kampanjer och erbjudanden. De kräver inte någon interaktion, utan vill endast skapa ett intresse och 

nyfikenhet som kan leda till en direkt respons, till exempel i form av ett inköp av resa från 

konsumenternas sida. Fritidsresor uttrycker att YouTube är ett väldigt bra exempel på hur 

marknadsföring med hjälp av sociala medier fungerar i praktiken, eftersom deras filmer når betydligt 
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fler konsumenter när de finns tillgängliga på YouTube än om de bara skulle ligga på den officiella 

webbsidan.

I likhet med Fritidsresor har Ving utnyttjat sin YouTube-kanal för att deras direktmarknadsföring ska få 

ytterligare en dimension och nå ut till en bredare målgrupp. Ving använder i likhet med Fritidsresor sin 

kanal för att lägga upp reklamfilmer som även syns på TV, och inspirerande filmer av olika slag. Även 

Ving är ute efter en direkt respons från de som ser filmerna, men kräver ingen interaktion, som de 

lämnar åt sin marknadsföring via Facebook. I jämförelse till Fritidsresor använder sig Ving även av 

Twitter i vad som kan ses som direktmarknadsföring eftersom att de på sin Twittersida meddelar om 

nyheter i korthet som går att finna på företagets officiella webbsida. De försöker alltså nå ut med små 

budskap för att få en direkt respons från konsumenterna, och är inte ute efter någon interaktion med sina 

konsumenter på sin Twittersida, någonting som Fritidsresor gärna vill uppnå.  

Apollo, som är den resebyrå av de tre i undersökningen som vi upplever satsar minst på sociala medier, 

ligger långt efter konkurrenterna när det kommer till direktmarknadsföring genom YouTube. Dels 

registrerade de sin YouTube-kanal så sent som den 10 januari 2010, många år efter konkurrenterna, och 

dels är innehållet mycket skralt. Genom direktmarknadsföring, där företag enligt Harridge-March (2008) 

kan stärka och bygga upp långvariga relationer med sina konsumenter, måste man erbjuda 

konsumenterna regelbundna uppdateringar på YouTube, vilket endast Fritidsresor och Ving gör i 

dagsläget. Vi kan konstatera att direktmarknadsföring genom YouTube inte är vad Apollo lägger sitt 

fokus på i dagsläget. Direktmarknadsföringen sker traditionsenligt med hjälp av till exempel TV-reklam 

för Apollo. Eftersom direktmarknadsföring är effektiv om den är lyckosam, och till exempel kan leda till 

en kundorder, bör Apollo se över möjligheten att utveckla sin direktmarknadsföring genom sociala 

medier. Det faktum att representanten från Apollo inte nämner deras YouTube-kanal i intervjun när 

frågan om hur de tillämpar marknadsföring genom sociala medier ställs, är belägg nog för att dra 

slutsatsen att de inte har mycket tilltro till just direktmarknadsföring genom sociala medier. Samtidigt 

uttrycker Apollo att de vill vara där konsumenterna är, och med så många personer som besöker 

YouTube, missar Apollo många potentiella konsumenter som de kanske skulle kunna fånga upp med 

mer fokus på sin YouTube-kanal. 

5.3 Interaktiv marknadsföring inom sociala medier.

Som vi har sett under undersökningens gång lägger alla tre resebyråerna sitt största fokus och sina 

största resurser på sina respektive Facebooksidor när det kommer till sociala medier. Facebook har den 

fördelen gentemot YouTube och Twitter att företag kan skapa relationer med specifika individer som är 
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intresserade av företagets verksamhet, produkter eller tjänster samt skapa en interaktion med dessa 

individer. Detta är just vad interaktiv marknadsföring handlar om. Resebyråerna kan sända ut 

skräddarsydda meddelanden inom konsumenternas intresseområden och kan enkelt och snabbt svara på 

konsumenternas eventuella frågor (Kotler et al 2009, s.578-579). Inom sociala medier är 

marknadsföring med hjälp av Facebook den metod som bäst tar fasta på den interaktiva 

marknadsföringens principer.   

Ving uttryckte i intervjun att relationsbyggande är den främsta anledningen till att de började med 

interaktiv marknadsföring genom Facebook. Facebook hjälper Ving, precis som Montgomery påpekar 

(2001, s.91) att identifiera och kommunicera med varje enskild individ istället för att behandla 

konsumenterna som en homogen massa. Ving menar därför också att man kanske inte ska se det som 

marknadsföring utan mer som en närvaro som både gynnar företaget och konsumenterna. Ving vill 

finnas tillgängliga där konsumenterna finns, och Ving säljer majoriteten av sina resor via internet. 

Därför är det även troligt att kunderna finns på Facebook. Ving har en uttalad målgrupp som är kvinnor 

mellan 29 - 49 år och det är dessa som man främst försöker bygga upp långvariga relationer med genom 

Facebook. Om man ser på antalet svenska Facebookanvändare i denna ålderskategori, resulterar det i att 

Ving uppskattningsvis kan nå ungefär 890 000 stycken potentiella konsumenter ur sin målgrupp bara 

genom Facebook. 

Den främsta aktiviteten som sker på Vings Facebooksida är frågor som ställs av konsumenterna till 

företagets representanter. När representanterna sedan svarar på frågorna och tipsar om resmål eller 

aktiviteter så är det där interaktionen sker. Konsumenterna verkar nöjda med att de kan ha direktkontakt 

med företagets representanter på Internet och kan föra en dialog med dessa personer. Interaktionen sker 

även konsumenterna emellan utan att Ving behöver ta initiativet. De konsumenter som tipsar varandra 

om resmål, hotell och så vidare hjälper indirekt Ving med den interaktiva marknadsföringen, vilket är 

ytterligare en intressant aspekt kring marknadsföring just via Facebook.    

Även Fritidsresors representant uttrycker att de använder sig av Facebook för att driva köp av resor från 

de konsumenter som de redan har en nära relation med. Därför ser Fritidsresor till att de behåller en 

interaktivitet dagligen med både gamla och nya resenärer. Just interaktiv marknadsföring är metoden de 

tror mest på. Precis som hos Ving består den främsta aktiviteten av att svara på konsumenternas frågor 

och för att föra en dialog med dessa. Även på Fritidsresors Facebooksida sker interaktion 

konsumenterna emellan där de tipsar varandra om olika saker, samt ställer frågor till varandra. Att 
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resebyråernas Facebooksidor har blivit en plattform för kommunikation på detta vis kan de dra stor nytta 

av genom att helt enkelt endast observera aktiviteten konsumenterna emellan.  

Apollo lägger nästan all sin kraft på Facebook när det kommer till sociala medier. Till exempel 

uttrycker de att de har flyttat en del innehåll från den officiella webbsidan till sin Facebooksida. Apollo 

har en ännu positivare bild än både Ving och Fritidsresor av hur interaktiv marknadsföring kan vara ett 

fördelaktigt sätt att marknadsföra sig på. Apollo upplever att Facebook är en väldigt bra kanal för att nå 

nya konsumenter som de annars inte hade nått, medan både Ving och Fritidsresor endast tror att 

Facebook fungerar för att behålla kontakten och bygga starkare relationer med befintliga konsumenter. 

Apollo vill locka fler besökare på Facebook med ett exklusivt innehåll som inte går att hitta på den 

officiella webbsidan, till exempel genom att erbjuda förhandsinfo till följarna. Apollo uttrycker 

dessutom att det idag finns många i deras målgrupp som enbart använder sociala medier för att söka 

information, och därför är deras satsning på Facebook och interaktiv marknadsföring speciellt viktig för 

dem. 

Även Twitter kan till viss del kopplas till interaktiv marknadsföring om användarna ger respons på 

varandras inlägg. Dock är det så att på det sätt som resebyråerna använder sig av Twitter, som ytterligare 

en plattform för att länka personer vidare till Facebooksidan eller den officiella webbsidan, sker 

kommunikation mestadels enbart i ena riktningen.  

5.4 Word of Mouth inom sociala medier.

Word of Mouth är den teori som skulle kunna appliceras på samtliga tre typer av sociala medier i 

undersökningen, såväl Facebook som YouTube och Twitter. Detta för att Word of Mouth bygger på att 

nöjda och tillfredsställda konsumenter sprider företagens budskap om produkter och tjänster, och detta 

har vi sett exempel på inom samtliga sociala medier i undersökningen. I detta fall är själva produkten de 

resor som resebyråerna erbjuder. Eftersom Word of Mouth är en form av marknadsföring som inte 

kräver några ekonomiska transaktioner, är den extra attraktiv för resebyråerna i undersökningen. 

Samtliga tre resebyråer; Fritidsresor, Ving och Apollo är ute efter att skapa denna Word of Mouth effekt 

genom sina sociala medier.   

Godes et al (2004, s. 545) uttrycker att det finns goda skäl att tro att Word of Mouth har större inflytande 

än någon annan kommunikationskanal, och det tydligaste exemplet i undersökningen på att detta 

antagandet stämmer är Fritidsresors välkända reklamfilm ”Dagarna du minns” med den danska 

skådespelaren Mads Mikkelsen. Med hjälp av TV-reklam, samt att Fritidsresor spred reklamfilmen via 
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sin YouTube-kanal, lyckades de skapa en ”snackis” som var på mångas läppar under hösten 2010. 

Människor pratade om reklamfilmen i skolor, på arbetsplatser och med vänner och familj, och den fick 

en oerhörd genomslagskraft. Reklamfilmen uppmärksammades även i populärmedia, bland annat genom 

TV-programmet ”Hellenius Hörna” i TV 4. Även Ving använde sig av en liknande metod när de anlitade 

TV-personligheten Maria Montazami för en reklamkampanj, som de både visade på TV och på sin 

YouTube-kanal. Även denna reklamfilm fick många visningar. Denna metod att arbeta efter är också ett 

exempel på hur resebyråerna lyckas kombinera direktmarknadsföring och Word of Mouth, genom att 

kombinera sociala medier med en metod som traditionellt förknippas med direktmarknadsföring, så som 

TV-reklam. 

Word of Mouth går hand i hand med den önskan att bygga relationer med sina konsumenter som alla tre 

resebyråerna har. Ving som uttalat satsar extra mycket på relationsbyggande ser sociala medier som ett 

väldigt bra komplement till de traditionella kanaler som de kommunicerar i. Med hjälp av Word of 

Mouth strävar Ving efter att nå ut till nya konsumenter som de kan bygga relationer med, medan det är 

viktigare för Fritidsresor att vårda de relationer som de redan har. Apollo uttrycker att de sociala medier 

som de använder sig av ger en bra och snabb spridning som i sin tur gör att de når konsumenter som de 

annars kanske aldrig hade nått ut till. Genom att bygga upp förtroendegivande relationer med sina 

konsumenter kan resebyråerna lyckas med att hålla negativ Word of Mouth borta, negativ Word of 

Mouth kan vara väldigt kostsam för resebyråerna i den skarpa konkurrens som finns inom resebranschen 

och alla tre resebyråerna uttrycker att det är viktigt att försöka undgå negativ Word of Mouth. Precis 

som Needham (2008) uttrycker det, kan rekommendationer som försöker få konsumenter att avstå från 

att inhandla en produkt eller tjänst sprida sig minst lika snabbt som positiva budskap.  

Trovärdigheten är väldigt viktig när det kommer till marknadsföring för dessa tre resebyråer, eftersom 

de vill att konsumenterna ska kännas sig trygga. Word of Mouth är en väldigt trovärdig form av 

marknadsföring eftersom konsumenterna som sprider budskapet oftast personligen inte har något att 

vinna på detta beteende. Det är ytterligare en anledning till att Ving, Fritidsresor och Apollo lägger stort 

fokus på att uppnå en positiv Word of Mouth effekt genom sina sociala medier. 

5.5 Hur bra har resebyråerna lyckats?

Det är omöjligt att mäta hur framgångsrika de tre resebyråerna i undersökningen har varit med sin 

marknadsföring genom sociala medier, eller vem av dessa aktörer som har lyckats bäst. Detta eftersom 

det inte är mätbart i kvantitativa termer. Vi kan dock komma fram till en del intressanta reflektioner 

utifrån den empiri som undersökningen har fått fram. En faktor som är viktig är hur många besökare 
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som resebyråerna har på sina sociala medier. Undersökningen har visat att Ving har flest besökare totalt 

sett av de tre resebyråerna, med god marginal till Fritidsresor. Apollo, som satsar nästan alla sina 

resurser på Facebook ligger långt efter sammantaget i form av totalt antal besökare, men på Facebook 

har de flest antal följare. Både på YouTube och på Twitter är det Ving som har flest besökare och följare, 

och detta bidrar starkt till att göra dem till den resebyrån med flest totala besökare av de tre i 

undersökningen.  

Den form av sociala medier som är mest framgångsrik i sitt syfte för de tre resebyråerna är Facebook. 

Detta eftersom Facebook genererar flest besökare och resulterar i den bästa kontakten med 

konsumenterna. Genom Facebook kan resebyråerna arbeta med såväl direktmarknadsföring, interaktiv 

marknadsföring och Word of Mouth. 

Vi upplever att Apollo ligger en bit efter sina konkurrenter när det kommer till tillgängligheten på 

sociala medier. Apollo vill att resenärerna ska uppleva dem som mer moderna och flexibla än sina 

konkurrenter, och det kan de göra genom att visa en större närvaro på just sociala medier. I dagsläget är 

det lätt att se att både Ving och Fritidsresor är mer aktiva än Apollo när det kommer till sociala medier, 

inte minst finns de representerade i flera former av sociala medier än Apollo, så här brister Apollo i sin 

strävan. Apollo har dessutom inte anpassat sin marknadsföringsbudget för en satsning på sociala medier, 

medan Fritidsresor har omplacerat en viss del av sin marknadsföringsbudget till de sociala medierna och 

Ving numera lägger delar av sin marknadsföringsbudget i dessa nya kanaler.

5.6 Sociala mediers långsiktiga påverkan på resebranschen.

Undersökningen har visat att Ving, Fritidsresor och Apollo inte ser marknadsföring med hjälp av sociala 

medier som någon trend, utan att det är en pågående process som ännu utvecklas dag för dag. Alla tre 

resebyråerna påpekar att de upplever att sociala mediers roll växer hela tiden och att det är självklart att 

utvecklingen kommer fortsätta i samma riktning. De ser en utveckling där sociala medier kommer få en 

ännu större roll i framtiden för deras respektive marknadsföringsstrategier. Apollo uttrycker detta mer än 

sina konkurrenter och menar att man är dömda att misslyckas som resebyrå om man inte finns inom de 

sociala medierna idag eftersom det tar en större och större del av marknaden.

En utmaning i framtiden kan bli den omfattande information som konsumenterna ställs inför. Ju mer 

resebyråerna satsar på sociala medier desto mer information påtvingar man konsumenterna. Detta kan ha 

en motsatt effekt eftersom konsumenterna kan känna sig påtvingade all denna information, till skillnad 

från idag då de i större grad har möjligheten att själva välja vilken information de ska ta del av.    
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Utifrån våra intervjuer och observationer har vi lagt märke till att resebyråerna är av den uppfattningen 

att sociala medier inte har en kortsiktig påverkan på konsumenterna, utan är viktigare som verktyg för 

att upprätthålla en nära och god relation med konsumenterna. Dessa relationer har en betydande roll i 

beslutsfattandet och värdesätts högt hos både konsumenter och företag. Resebyråerna uttrycker att 

enbart marknadsföra sig via sociala medier gentemot potentiella nya konsumenter inte har en så stor 

påverkan, men som ett komplement till de mer traditionella metoderna kan de tillsammans ha en 

betydande roll i marknadsföringen av resor. Det är i samspelet mellan traditionell media och sociala 

medier som detta fenomen kommer slå igenom på riktigt menar Fritidsresor. Fritidsresor menar också att 

den stora flaskhalsen tidigare har varit mobiltelefonerna, men nu när så pass många har mobiltelefoner 

med Internetuppkoppling blir det riktigt intressant att lägga ner större resurser på marknadsföring via 

sociala medier. 
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6. SLUTSATS

Genom att ha undersökt och jämfört hur och varför resebyråerna Ving, Apollo och Fritidsresor använder 

sig av sociala medier i sin marknadsföring har vi kommit fram till följande slutsatser.

Undersökningen visar att sociala medier har blivit ett viktigt verktyg för de svenska resebyråerna under 

de senaste åren. Det är väldigt viktigt för alla tre resebyråerna Ving, Apollo och Fritidsresor att finnas 

representerade inom sociala medier. Den främsta anledningen till detta är för att vara tillgängliga för 

konsumenterna, sprida reklam och budskap av olika slag. De som resebyråerna främst vill nå är 

konsumenter som letar efter information om resor och sedan tidigare köper sina resor på internet. 

Sociala medier har inte så stor betydelse för konsumenterna när det kommer till val av inköp av resa. De 

som engagerar sig på resebyråernas sociala medier har redan en klar bild över vart de vill resa och hur 

(charter, boka hotell och flyg separat, enbart boka flygstol etc.). I slutändan är det produkten och priset 

som styr konsumenternas beslut. Sociala medier kan dock påskynda inköpet av en resa eftersom det har 

blivit lättare att ta del av information om resebyråernas utbud, och man kan dessutom på ett bättre sätt ta 

del av andra konsumenters tidigare erfarenheter. 

Effekten av sociala medier inom resebranchen måste ställas i relation de olika sökmotorer för resor som 

finns, där konsumenterna också kan hämta information om olika resor. På dessa sökmotorer kan man en-

bart få information om pris för olika resor, medan man på de sociala medierna kan ta del av ytterligare 

information. Eftersom resebyråerna uttrycker att det är pris och produkt som fortfarande primärt styr 

konsumenternas val av inköp av resa, kanske dessa sökmotorer är effektivare och mer lyckosamma än 

sociala medier just för att sälja fler resor.   

Det finns möjligheter att locka till sig nya konsumenter via sociala medier, men det är inte 

huvudanledningen till att resebyråerna finns på de sociala medierna. Sociala medier är viktigare som ett 

verktyg för att bevara och vårda relationerna till befintliga konsumenter. Därför kanske man inte ska se 

marknadsföring via sociala medier som ren marknadsföring, utan som ett värdefullt komplement till de 

traditionella metoderna att marknadsföra sig. 

Att anpassa sina marknadsföringsprinciper så att de ska passa de sociala medierna kommer att ta tid och 

kan bli kostsamt för resebyråerna. Detta eftersom de måste ändra strategier och lägga om resurserna. I 

takt med att det kommer ansluta personal med stor erfarenhet som användare av sociala medier till 
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resebyråerna kanske dock inställningen förändras. Därför är en större satsning på marknadsföring via 

sociala medier för resebyråerna inte aktuell i dagsläget. Det kan dock komma att ske förändringar inom 

en snar framtid.  

I dagsläget är det läge för Ving, Apollo och Fritidsresor att lägga allt sitt fokus på och försöka utveckla 

de former av sociala medier där de har flest följare, Facebook och Youtube. Dessa sociala medier 

erbjuder de största möjligheterna för företaget i relation till de resurser som de måste lägga ner.  
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http://micco.se/2009/01/micco-gronholm-marknadsforing-i-sociala-medier/

http://www.paloma.se/skola/artiklar/sociala-medier-forbattrar-din-kundrelation

http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/348622/apollo-gor-rekordar/D985ED50-
9AC4-920A-7796-6BC5EDBA7CBA

http://www.socialamedier.com/2010/12/08/apollo-facebook-policy/

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/sweden

http://www.socialbakers.com/charts/country-se-age-ratio.png

http://www.socialbakers.com/charts/country-se-gender-ratio.png

http://www.imdb.com/title/tt1285016/

http://www.srf-org.se/statistik/forsaljningsstatistik/statistik_2011
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http://www.travelnews.se/--Reportage/Tempen-pa-branschen/

http://twitter.com/about

http://www.youtube.com/t/faq

http://www.youtube.com/t/press_statistics

http://blog.twitter.com/search?updated-max=2011-04-26T12%3A03%3A00-07%3A00&max-results=10

www.direkthandeln.org/.../uppsats_relationsskapande_via_sociala_medier.pdf 
Hämtad: 2011-05-20

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Luftfart/flygb_som_inte_flyger.pdf?
epslanguage=sv
hämtad 2011-05-20

www.forseback.se/telia/d6.pdf
hämtad 2011-05-20

http://copybrighter.com/history-of-social-media 
hämtad 2011-05-20

Representanter från resebyråerna

Ving – Hanna Kastås (Ansvarig sociala medier)

Apollo – Åsa Johnsson (Informatör)

Fritidsresor – David Nilsson (Internet Marketing Specialist)
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BILAGOR

Nedan följer bilder på Vings, Fritidsresors samt Apollos sidor inom sociala medier.
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