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Abstract 

 

In this study, we have examined how Swedish tour operators are using social media as part of their 

marketing plan. Our purpose was to find out which strategies they use in the area of social marketing. 

The companies that were examined were Ving, Fritidsresor and Jambo tours, and the social network 

site that the research focused on was Facebook. The examination was conducted with a content 

analysis of the companies' Facebook pages and qualitative, structured interviews with the companies. 

The aim was to compare the various tour operators Facebook pages in order to get a broader overview 

of the companies marketing strategies. The results varied between the companies, but in many aspects 

they had similar strategies. The companies primarily use their Facebook pages to disseminate 

information, but also for communication with their target groups. This is also what previous research 

shows is an important part of the social media strategy. 
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1. Inledning 

Utvecklingen av Internet har lett till att Web 2.0 vuxit fram, den andra generationens Internet 

som erbjuder utvecklade webbtjänster och affärsmodeller (O´Reilly 2005). Exempel på Web 

2.0´s webbtjänster är sociala nätverk, wikis och bloggar. Gemensamt för dessa applikationer 

är att användarna har stora möjligheter till interaktivitet och samarbete och ska själva kunna 

vara med och bidra till sajtens innehåll (Carlsson 2009, s.8). Den andra generationens Internet 

ger även företagen en möjlighet att marknadsföra sig och ha kontakt med kunderna helt utan 

kostnad (Fernström 2011, s. 82). Sociala medier utgör den största revolutionen och den mest 

snabbväxande delen av Internet, där Facebook är ett av de snabbast växande sociala nätverken 

med över 3 miljoner svenska användare (Fernström 2011, s. 82). Sociala medier är idag 

högaktuellt och är kraftfulla hjälpmedel för företag att bygga relationer, marknadsföra sitt 

företag och kan fungera som en kanal att vårda relationen med sina kunder (Resia, 2012) 

 

På grund av att köpbeteendet inom resebranschen har förändras under de senaste åren så har 

det blivit en fråga om överlevnad för företag inom resebranschen att vara närvarande på 

sociala medier. Många företag använder sig av en webbstrategi som är en del av deras 

marknadsföring, en så kallad social marknadsföring (Text 100, 2012). Syftet med denna 

strategi är att skapa nya relationer och att bygga upp sitt varumärke genom att synas. Sociala 

medier är även en viktig kanal för kommunikation med kundgruppen och för att effektivt 

kunna sprida information om till exempel nyheter eller kampanjer (Text 100, 2012).   

 

Qualman (2011, s. xxii) menar att företag idag inte kan välja om de ska använda sociala 

medier eller inte, utan valet handlar istället om hur bra de använder dem. Word-of-mouth-

marknadsföringen har genom sociala medier utvecklats och information om ett företags 

produkter och tjänster kan delas med tusen- och miljontals människor samtidigt (Ibid, s.1). 

Baruh (2010) menar att sociala mediers framtid handlar om företagens förmåga att utnyttja de 

möjligheter som sociala medier ger. Ett företags marknadsföring via sociala medier måste 

därför vara strategisk och det räcker inte med att använda sociala medier för att andra företag 

gör det (Carlsson 2009, s.48).  

 

 

1.1 Disposition 

I denna uppsats undersöks vilka strategier som finns för direkt och indirekt marknadsföring 

via sociala medier. Uppsatsen avgränsas till att undersöka mer specifikt till hur 

marknadsföringen via sociala medier ser ut hos svenska researrangörer och hur de har valt att 

använda tekniken som sociala medier erbjuder. I den första delen av uppsatsen presenteras en 

teoretisk referensram där relevant litteratur, främst artiklar inom ämnet, presenteras för att 

kartlägga sociala mediers förutsättningar för marknadsföring och vilka strategier som finns för 

social marknadsföring. Den andra delen av uppsatsen består av en redovisning av den 

empiriska undersökningen som består av intervjuer med företag för att se vilka framtagna 

strategier som företagen har för marknadsföringen via sociala medier och hur den möjligheten 

nyttjas. En innehållsanalys redovisas även där vi studerat hur företagen nyttjar Facebook för 

deras marknadsföring. Den sista delen av uppsatsen består av en analys där empirin och teorin 

knyts ihop för att svara på den uppsatta frågeställningen i uppsatsen. Därefter följer 

uppsatsens slutsatser innefattad en avslutande diskussion. 

 

 



5 

 

1.2 Syfte 
Den här undersökningen görs i syfte att undersöka hur företag har tagit fram och arbetar med 

tekniken för sociala medier, som en plattform för direkt och indirekt marknadsföring. Vi vill 

även titta närmare på vilka faktorer som påverkar företag att använda sig av en webbstrategi 

och varför detta fenomen har utvecklats till att bli en nödvändig del av marknadsföringen 

inom svensk reseindustri.  

 

1.3 Problemformulering och frågeställning 

Eftersom tekniken för sociala medier och dess verktyg för företag att marknadsföra sig på har 

utvecklats med Web 2.0, så visar tidigare forskning att det ställer högre krav på företag att ha 

mer utvecklade och väl framtagna strategier för marknadsföringen via sociala medier för att 

överleva på marknaden. En undersökning om ämnet kan därför ge en mer fördjupad inblick i 

hur företag har tagit fram och arbetar med tekniken för sociala medier, som en plattform för 

direkt och indirekt marknadsföring. Den övergripande frågeställningen för denna uppsats är: 

 

 Vilka strategier för social marknadsföring via Facebook finns hos svenska 

researrangörer? 

 

Den valda frågeställningen i undersökningen besvaras genom tillvägagångssätt som beskrivs i  

kapitel tre. I kapitlet beskrivs inledningsvis vilka metoder som användes i undersökningen 

samt urvalet av företagen och respondenter. 

 
1.4 Avgränsningar 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att undersöka företag inom turismindustrin, 

avgränsat till researrangörer. Vi har valt att lägga fokus på vilka strategier som 

researrangörerna har för marknadsföring via sociala medier, och kommer därför inte 

presentera eller undersöka vilka strategier som researrangörerna har för marknadsföring i 

övrigt. Detta för att denna uppsats inte har för avsikt att undersöka företagens övriga 

marknadsföringsstrategier. 
 
Uppsatsen avgränsar sig även till Facebook, och kommer där av ej beröra några andra typer 

av sociala medier eller SNS´s. Fokus kommer istället ligga på att endast undersöka 

researrangörernas marknadsföringsstrategier via Facebook som kanal till kunderna och hur 

kommunikationen via Facebook ser ut.  

 

1.5 Begreppsförklaringar 

 

Web 2.0 
Den andra generationens Internet som innehåller en rad tekniska förbättringar än vad den 

tidigare variationen hade. Förbättringarna är främst de ökade möjligheterna till interaktion, att 

webbplatserna är mer dynamiska samt att de är lättillgängliga genom att de ofta är gratis 

(O´Reilly, 2005). 
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SNS´s  
Begreppet syftar till sociala nätverkssajter eller som en förkortning av Social Network Sites 

och kan definieras som en webbplats med flera användare där användare kan publicera 

innehåll och få kontakt med andra användare som delar gemensamma intressen 

(Encyclopedia2 - Thefreedictionary  2013). 

 

Social marknadsföring 
Social marknadsföring skiljer sig från annan typ av marknadsföring genom att den syftar till 

att påverka sociala beteenden och gynna allmänheten. Istället för produkter kan social 

marknadsföring användas till att “sälja” idéer, attityder och beteenden (Social-marketing  

2013). 
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2. Tidigare forskning 

 

Detta kapitel behandlar en bakgrundsbeskrivning till ämnet Facebook, Web 2.0 samt 

marknadsföring för att sedan presentera vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet World of 

mouth, marknadsföring via sociala medier samt social marknadsföring. Kapitlet fungerar i 

undersökningen som en utgångspunkt för den empiriska undersökningen. 

 

 
2.1 Facebook 
 

Facebook är en social nätverkstjänst, ett socialt community som grundades år 2004 och som 

idag används av över en miljard aktiva användare över hela världen (whatis.techtarget.com, 

2013). Facebook kan användas som en marknadsföringskanal för företag men används även 

av privatpersoner, varumärken och organisationer. På Facebook kan användaren skapa en 

profilsida som för företag kallas page. På en profilsida eller page finns det flera möjligheter 

till interaktion, till exempel att skriva inlägg, ladda upp bilder, bli ett fan och värva andra 

användare (Grafikstudio, 2012). Det går även att använda olika funktioner som bland annat 

Social Ads som är en funktion som gör att information om besökarnas aktiviteter sparas i 

News Feed på deras profilsida. Detta innebär att företaget blir synligt på besökarens profilsida 

och då sprids den informationen till den användarens vänner som kan länka tillbaka till 

företagets page (Ibid). 

 
 
2.2 Marknadsföring 

 
Begreppet marknadsföring innebär mer än bara reklam och annonser (Thackeray et al 2008). 

Lamb (et al 2012, s.4) menar att marknadsföring innebär aspekterna försäljning, reklam, att 

göra produkter tillgängliga för kunden samt att inventera produktförsäljningen för framtida 

försäljning. I helhet handlar marknadsföring om att ett företag ska utveckla och förvalta 

företagets produkter, tjänster och idéer; främja och prissätta det som företaget erbjuder och 

distribuera företagets utbud (Ibid, s.4). Thackeray (et al 2008) beskriver marknadsföring som 

att fatta strategiska beslut om marknadsmixen, innefattat produkten, dess kostnad till kunden, 

och var produkten kommer att placeras samt hur produkten ska reklamsättas. Marknadsförare 

använder olika verktyg för att marknadsföra sina produkter, bland annat reklam, direkt 

marknadsföring, Internet eller interaktiv marknadsföring, säljfrämjande åtgärder, personlig 

försäljning och publicitet eller PR (Belch & Belch 2007, se Thackeray et al 2008).  

 

Lamb (et al 2012, s.4) påstår att marknadsföring har två aspekter. Dels aspekten av att 

marknadsföring är en attityd eller en företagsledning inriktning som betonar konsumenternas 

tillfredsställelse. Den andra aspekten av marknadsföring är en uppsättning aktiviteter som 

används för att genomföra denna filosofi (Ibid, s.4). Lamb (et al 2012, s.4) betonar även 

begreppet “konceptet av utbyte” inom marknadsföring som en nyckelfaktor. Begreppet 

“konceptet av utbyte” innebär att personer ger någonting för att i utbyte få någonting de hellre 

vill ha och är en viktig del och grunden för marknadsföring (Ibid, s.4). Lamb (et al 2012, s.4) 

påstår att det finns fem villkor som normalt måste finnas för ett utbyte ska ske: 
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 Det finns minst två parter 

 Varje part har något som kan vara värde till den andra parten 

 Varje part kan kommunicera och leverera 

 Varje part är fri att acceptera eller avvisa erbjudande om utbyte 

 

 

 
Figur 2.1 Koncept av utbyte. Ett värde skapas av företaget som kommuniceras och levereras till kunden. Utbytet 

grundar sig i företagets plats, produkt, pris och påverkan. 
 

Ett utbyte behöver nödvändigtvis inte ske även fast alla villkor redan är uppfyllda (Ibid, s.4). 

Dessa villkor är dock nödvändiga, för att ett utbyte ska kunna ske. Ett företag kan placera en 

annons i en tidning, flertal kunder kan ringa och fråga om produkten företaget har annonserat 

om och kunder kan visa intresse för att köpa produkten. Alla villkor för ett utbyte är då 

förekommande, men såvida företaget inte når en överenskommelse med en köpare och 

faktiskt säljer produkten, kommer ett utbyte ej att ske. Lamb (et al 2012, s.5) menar på detta 

sätt att ett företag använder sig av marknadsföring även om inget utbyte sker och att ett 

företag då kan engagera sig i marknadsföring även fast inga produkter eller tjänster säljs (Ibid, 

s.5). Kotler & Armstrong (2010, s.28) menar att marknadsföring är en företagsfunktion som 

omfattar kunderna och definierar det som att “marknadsföring är att hantera lönsamma 

kundrelationer”. Marknadsföringens två mål är enligt Kotler & Armstrong (2010, s.28) att: 

 locka till sig nya kunder genom att lova överlägset värde 

 behålla och växa nuvarande kundrelationer genom att leverera tillfredsställelse 

 

Ett företags marknadsföring innefattar även produkterna och om hur produkterna annonseras 

via olika medier. Men under senare år har nya marknadsföringsmetoder utvecklats till 

webbsidor, Internetchattar, SNS´s och interaktiv TV (Ibid, s.29). Dessa nya metoder syftar till 
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att göra mer än att bara sprida ut meddelanden till massorna. De syftar till att nå kunderna 

direkt och personligt. Dagens marknadsföring handlar istället om att bli en del av 

konsumentens liv och berika konsumentens upplevelser med varumärket (Ibid, s.29). 

 

 

2.3 World of Mouth 

 

Qualman (2011, s. 1) påstår att den mest effektiva och använda formen av marknadsföring är 

begreppet “Word of Mouth”. Begreppet innebär vikten av att kunder sprider nyheter och 

erfarenheter till vänner och bekanta om en produkt eller ett företag. Qualman (2011, s.1) 

menar dock att det finns brister i denna affärsmodell. Informationen kan spridas väldigt sakta, 

originalinformationen kan förvridas efter hand och känslan för förtroende försvagas ju längre 

informationen sprids (Ibid, s.1). Medan traditionella “Word of Mouth” kan ha en långsam 

spridning, har tekniken för sociala medier motsatt effekt och skapar istället begreppet “World 

of Mouth” (se figur 2.2) där information kan delas med tusen- och miljontals människor 

samtidigt (Ibid, s.1). En av de största fördelarna med sociala medier är att den är global i sin 

natur och gör det möjligt för användare att hålla kontakt med vänner och familj som är 

geografiskt separerade (Ibid, s.2). Eftersom informationen på sociala medier är i digitalt 

format, är chansen mindre att den förvrängs över tid. Den traditionella Word of Mouth 

förlorar över tid och distans dess mening och sammanhang, och har då en hög grad 

nedbrytning av informationen. Men när meddelandet skickas digitalt, såsom är fallet med 

sociala medier, är det mindre sannolikt att informationen förlorar sitt ursprungliga syfte och 

sammanhang (Ibid, s.3). Informationen kan då spridas till fler människor och samtidigt 

behålla dess ursprungliga innehåll. 

 

 
Figur 2.2 Socionomics - World of Mouth 
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2.4 Web 2.0  

 
 

Baruh (2010) menar att utvecklandet av web 2.0 och dess applikationer har öppnat en värld 

där konsumenter kan bidra till Internets innehåll. Sedan 2006 har användandet av socialt 

media växt i sitt antal och sin popularitet (Baruh via Boyd & Ellison 2007). December 2007 

hade Facebook nästan 98 miljoner unika besökare och Fox Interactive Media, MySpace 

inkluderat, hade mer än 150 miljoner unika besökare (Baruh 2010). En viktig komponent som 

rör oron av sociala mediers hållbarhet i framtiden, är det faktum att det inte finns några 

överrenskommande metoder för att tjäna pengar på den ökade populariteten med sociala 

medier (Baruh 2010 se Allison 2007; Hall 2007). Baruh (2010) menar att det mest talande 

exemplet på detta är Facebook, som trots allt har ett marknadsvärde på ca 15 miljarder dollar. 

Baruh (2010) menar då att frågan om socialt media kommer bli mer än bara en modefluga 

handlar om företags förmåga att utnyttja de unika möjligheter som sociala medier ger. Även 

om annonsörer och sociala medier-entrepenörer ännu inte är överens om en 

försäljningsmodell för sociala medier, pekar de senaste diskussionerna på flera viktiga krav 

som en framgångsrik modell för sociala medier bör innehålla (Ibid). 

 
 
2.5 Tekniken för Web 2.0 som ett verktyg för marknadsföring 

 

Lin och Faste (2012) menar att trenden inom socialt media med digitalt innehåll har ökat 

kontakten mellan människor för att bygga relationer. Tekniken för SNS´s gör det möjligt för 

företag, precis som Lin och Faste (2012) menar, att bygga relationer. Detta gör även att 

företag kan använda sociala medier som ett verktyg att dela erfarenheter och åsikter med ett 

progressivt större sammanhang (Thackeray et al 2008). Tekniken för SNS´s gör det möjligt att 

nå andra människor på ett nyare och mer kreativt sätt, vilket leder till att vi kan dela våra liv 

och skapa digitala identiteter som andra människor får ta del av (Lin och Faste 2012). 

Tekniken för Web 2.0 och SNS´s kan även direkt engagera kunder i en kreativ process genom 

att både producera och distribuera information via kollaborativt skrivande, fildelning, sociala 

nätverk (Thackeray et al 2008). Ett företags profilering kan då anpassas efter företagets valda 

varumärke, och hur företaget vill identifiera sig mot kunderna. Precis som Lin och Faste 

(2012) menar att SNS´s kan nå bortom gränsen vilka människor vi idag kan nå med hjälp av 

SNS´s, kan även företag använda denna teknik för att direkt engagera sina konsumenter i den 

kreativa processen, vilket gör att kunderna blir skapare eller medskapare i företaget eller 

organisationen (Thackeray et al 2008). Kunderna är då istället en aktiv deltagare istället för en 

passiv mottagare och kunden blir centrum för den sociala marknadsföringsprocessen 

(Hastings & Haywood 1991, se Thackeray et al 2008). 

 

Mynatt och O´Day (1998) menar att en viktig variabel i online communitys är användarnas 

engagemang som stödjer den sociala rytmen som är nödvändig för communityt och dess 

framtid. Detta möjliggör enligt Mynatt och O´Day (1998) att användare kan komma varandra 

nära på olika sätt på online communitys, i förhållande till användarnas engagemang till olika 

variabler. På detta sätt kan företag nå sina kunder genom att skapa ett engagemang för 

kunderna för att dra kunder närmare företaget (Thackeray et al 2008). Precis som Mynatt och 

O´Day (1998) menar att tekniken för SNS´s kan minska avståndet mellan användarna. Detta 

genom dess teknik för regelbundenhet och att kontakten kan ske i realtid (Ibid). På detta sätt 

kan företag använda tekniken för att minska avståndet mellan företaget och kunderna och på 
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så sätt komma närmare kunderna i sin marknadsföring (Thackeray et al 2008). Ganley (2009) 

menar även att SNS´s kan användas av företag för att utvecklas. Detta genom att företaget kan 

få ytterligare information om användarna och deras intressen och på så sätt veta hur företaget 

på bästa sätt kan nå kunderna (Ibid). Lin och Faste (2012) menar även att användningen av 

sociala medier varierar, beroende på syftet med det sociala mediet. Detta påverkar då om 

användaren är mer aktiv eller passiv och vilka typer av bilder som delas. Användningen av 

sociala medier av företag kan se olika ut, beroende på användningen syfte. Beroende på vilket 

syfte företaget har med att använda sociala medier i sin marknadsföring kommer användandet, 

precis som Lin och Faste (2012) menar, variera i sitt uttryck. Med tillkomsten av avancerad 

teknik och senare uppkomst av Web 2.0 finns det en ökad potential för sociala 

marknadsförare att använda sociala medier för marknadsföring. Dessa nya alternativ är ett 

resultat av den utmärkande drag för webb 2.0 där konsumenten har kontroll över hur innehåll 

skapas, organiseras och delas (Thackeray et al 2008). 

 

 

2.6 Social marknadsföring 
 

Social marknadsföring uppkom som disciplin på 1970-talet, då Philip Kotler och Gerald 

Zaltman insåg att samma marknadsföringsprinciper som används för att sälja produkter till 

konsumenter kan användas för att "sälja" idéer, attityder och beteenden. Social 

marknadsföring skiljer sig från andra områden av marknadsföring, eftersom de endast har för 

avseende att nå marknadsförarens och dess organisations mål. Social marknadsföring syftar 

istället till att påverka sociala beteenden, inte att gynna marknadsförare, utan att gynna 

målgruppen och allmänheten (social-marketing.com/Whatis, 2013).  

 

Social marknadsföring den senaste, mest tillgängliga och prisvärda marknadsföringskanalen 

för att öka kännedomen om ett varumärke eller en verksamhet. Målet är att öka inkomsten för 

företaget och kännedomen om varumärket. För resebolag är det mest relevant att utöka 

kundkretsen och behålla existerande kunder (social-travel.co.uk, 2012). Till exempel så har 

researrangörem Ving över 130 000 likes på sin Facebooksida. Deras sida är även väldigt aktiv 

som community genom att företaget uppmanar alla till att dela med sig av sina restips, samt så 

förs det mesta av kommunikationen med kunderna på Facebooksidan (text100pr.se, 2012). 

 

En strategi för sociala marknadsföring kan göras på flera olika sätt och i grund och botten 

behöver det inte skilja sig mycket från annat kommunikationsstrategiskt arbete (Carlsson 

2009, s.121). Strategiarbetet handlar om att sätta upp mål som handlar om att få en effektiv 

och målinriktad användning av sociala medier, samt att staka ut en lämplig väg att nå dit. 

Carlsson (2009, s.121) menar att ett företagets engagemang i sociala medier övergripligt 

handlar om it och marknadsföring, men innefattar även arbetet kring kundservice, 

internkommunikation och andra frågor. Strategin bör även ingå i en övergripande plan och 

inte ses som ett separat projekt. Där av ska strategin för sociala medier kopplas ihop med 

strategidokument som affärsplan, varumärkesplattform eller marknadsplan (Ibid, s.121).  

 

Carlström och Abraha (2011) skriver i uppsatsen Sociala medier inom resebranschen 

om hur tre av nordens största reseföretag marknadsför sig via tre av de populäraste sociala 

medierna. Uppsatsen undersöker resebyråerna Ving, Fritidsresor och Apollo samt avgränsar 

sig till de sociala medierna Facebook, YouTube och Twitter. Fördelarna med marknadsföring 

via sociala medier är bland annat att nå ut till många kunder, nå ut till en ny typ av kunder, det 

är ett billigt alternativ som är snabbt och relativt enkelt, det uppstår en interaktivitet mellan 
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företag och kund samt möjligheten till att sprida word-of-mouth över Internet (Ibid). 

Undersökningen resulterar i att de nämnda resebyråerna ställer sig positiva till social 

marknadsföring, som använder det som ett komplement till traditionella 

marknadsföringskanaler (Ibid, s. 2). Efter att ha genomfört elektroniska intervjuer med 

ansvariga för sociala medier på företagen samt observationer av deras sociala mediesidor dras 

slutsatserna att det är väldigt viktigt för Apollo, Fritidsresor och Ving att finnas på sociala 

medier (Ibid, s.45). Företagen använder sociala medier främst till att kommunikation med 

kunder samt att dela information om bland annat resor (Ibid, s.45). Däremot så har inte 

användandet av sociala medier någon betydelse för själva valet av resmål. Kunderna som 

befinner sig på det sociala mediet har redan en bild över vart de vill resa och vilken typ av 

resa de vill genomföra. Det som styr beslutet om resmål och typ av resmål är nämligen 

produkten och priset (Ibid, s.45). Det som företagen kan använda sociala medier till är att 

skynda på köpet genom mer lättillgänglig information om det kunden är intresserad av, samt 

att företaget lättare kan kommunicera med kunden vilket leder till att kunden känner sig 

tryggare i köpet (Ibid, s.45).  

 

Det huvudsakliga syftet med social marknadsföring är att vårda och bevara relationerna med 

de befintliga kunderna (Ibid, s.45). Då det alltså inte är att hitta nya kunder som är det 

huvudsakliga fokuset så beskrivs social marknadsföring som att det inte är ren 

marknadsföring utan bara ett komplement till företagets övriga marknadsstrategi (Ibid, s.45).  

Det Carlström och Abraha (2011) kommer fram till verkar på flera sätt överensstämma med 

den data som samlats in under arbetet med vår egen uppsats. Nämligen att social media inte 

används i försäljningssyfte utan mer som en kanal för informationsspridning och kundsupport, 

när det kommer till försäljning så ligger fokus mer på företagens hemsidor.   

 

Thackeray et al. (2012) definierar sociala medier som en grupp av Internet-baserade program 

som tillåter individer att skapa, samarbeta och dela innehåll med varandra. Deltagare inom 

sociala medier har insett att det finns har en dold potential i sådana här forum. Potentialen 

införlivas genom att använda forumen som en del av en större social marknadsföringsstrategi, 

vilken inte inkluderar reklam. Om sociala medier används på rätt sätt kan de bidra till att 

organisationer och företag kan öka sin kapacitet för att sätta kunden i centrum av den sociala 

marknadsföringsprocessen (Ibid). 

Syftet med artikeln är att skapa en mall för strategiskt tänkande och för att framgångsrikt 

kunna inkludera sociala medier som en del av den sociala marknadsföringsstrategin. Detta 

genomförs med att använda en process i fyra steg. I vår undersökning kan denna process 

användas som underlag för att se hur researrangörer som marknadsför sig via Facebook 

använder sig av social marknadsföring som en del av deras marknadsförningsstrategi och hur 

detta sker i praktiken. 

 

Steg ett i processen är att definiera företagets målgrupp och ta reda om det finns inom 

segmentet som använder sociala medier, för social marknadsföring blir fokusgruppen då 

deltagarna inom communityt, i vårt fall Facebook. Det är också viktigt att veta hur 

målgruppen använder sociala medier, alltså om användarna är aktiva eller passiva i att posta 

inlägg, om de är mer benägna att ”gilla” än att ”dela” företagets information osv. (Ibid). 

 

Steg två i processen är att strategiskt tänka ut de anledningar som finns för att engagera sig i 

målgruppen. Det är hur medlemmarnas/målgruppens intresse och kompetens används för att 

främja produkterna eller tjänsterna. Ett syfte är att lyssna på medlemmarna/målgruppen för 

feedback och kunskaper om produkter eller tjänster samt tillvägagångssätt eller arrangemang 

(Ibid). Genom sociala medier finns metoder för att samla in dessa uppgifter utan tidsmässiga 
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eller geografiska begränsningar. En annan viktig anledning är att medlemmarna 

kommunicerar företagets information vidare till sina vänner på communiyt, även en word-of-

mouth effekt då medlemmar talar med sina vänner om företaget på det sociala mediet. En 

anledning är också att medlemmarna kan ge varandra support och svara på varandras frågor, 

som i vårt fall frågor om till exempel resmål eller hotell som kan besvaras genom 

rekommendationer av andra medlemmar. Den sista anledningen till att engagera målgruppen 

som författarna tar upp är att medlemmarna kan vara med och diskutera fram till exempel nya 

produkter och tjänster (Ibid). Utifrån vår undersökning kan en researrangör publicera en fråga 

på sin Facebooksida, som till exempel ”Vilket blir ditt nästa resmål?”. Utifrån svaren på 

sådana frågor kan produkter och tjänster anpassas till målgruppen. 

 

Steg tre i processen är tänka ut en strategi för att engagera målgruppen inom de aktiviteter 

som beskrivs i steg två. Företaget måste formulera skäl eller fördelar för målgruppen att vara 

ansluten och ha en relation med företaget, vilket även är ett generellt syfte med sociala 

medier. Företaget måste alltså kunna ge ett ömsesidigt utbyte som är meningsfullt för 

medlemmarna (Ibid).  Om företaget vill att medlemmarna ska diskutera produkterna eller 

tjänsterna måste det även finnas en strategi för att hantera negativ publicitet. Sedan bör 

företaget utforma en plan för hur de kommer att utvärdera framgången med sin sociala 

mediestrategi genom till exempel räkna ut hur många medlemmar de fått osv (Ibid). 

 

Steg fyra i processen är att välja rätt teknik för att kommunicera med medlemmarna. 

Framgångsrik användning av teknologier kräver att innehållet i dialogen kommer att engagera 

publiken (Ibid). Tidigare forskning visar att en av de största utmaningarna med sociala medier 

är att skapa en dialog mellan företag och deras målgrupp. Innehållet i dialogen måste omfatta 

ämnen som är relevanta, meningsfulla och viktiga för målgruppen. Innehållet bör ge upphov 

till samtal genom att få läsaren att reagera och att dela åsikter osv (Ibid).  För att skapa en 

dialog med medlemmarna skulle i vårt fall en researrangör kunna publicera en fråga på sin 

Facebookvägg, till exempel ”Vilket är ditt bästa resminne?”.  Vilket skulle kunna bidra till en 

ömsesidig dialog mellan företaget och målgruppen. 
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3. Metod 

 
 
3.1 Val av metod 

 

Den här undersökningen är en kombinerad kvalitativ- och kvantitativ studie med en induktiv 

forskningsansats, då slutsatserna kommer att dras utifrån allmänna och generella empiriska 

fakta (Thurén 1991, s.19). Kvalitativ forskning uppfattas som en forskningsstrategi som 

lägger vikt vid ord och begrepp medan kvantitativ forskning fokuserar kring kvantifiering 

under insamlingen och analys av data (Bryman & Bell 2005, s.297). Den kvalitativa 

forskningen rymmer även bild av den sociala verkligheten som en ständig föränderlig 

egenskap som hör till individernas skapande och konstruerade förmåga (Ibid, s.297) medan 

den kvantitativa forskningen lägger en tonvikt på mätning och specifikation av tydliga regler 

(Bryman 2008, s.298) 

 

Uppsatsen kommer att fokuseras på en empirisk realism där lämpliga metoder tas fram för att 

förstå verkligheten (Bryman & Bell 2005, s.28). En realistisk filosofisk ståndpunkt utgår ifrån 

uppfattningen om att samhällsvetenskapen och naturvetenskapen kan och bör ha samma 

angreppssätt, samt att det finns en yttre verklighet som forskarna ska rikta sin uppmärksamhet 

på (Ibid, s.28). En empirisk realism förbiser även det faktum att det finns bestående strukturer 

och generativa mekanismer som ligger till grund för observerbara företeelser och skeenden 

(Ibid, s.28), vilket gör att författarna besitter en förståelse av slutsatserna av denna 

undersökning är beroende av dess kontext, och är ej bestående strukturer hos befitnliga 

researrangörer. 

 

Undersökningen fokuserar kring en triangulering av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ 

innehållsanalys. Resultaten från kombinationen av de två forskarstrategierna ska fungera på 

ett sätt att de kan stärka och bekräfta varandra. Bryman (2008, s.562) menar att en 

triangulering av en flermetodsmodell kan betraktas som en strategi att dubbelkontrollera 

resultaten från en metod mot en annan. Innehållsanalysen ska då fungera som ett komplement 

som bekräftar eller stärker resultaten från intervjuerna. 

 

Ett överordnat mål för kvalitativa intervjuer är att nå insikten om ett fenomen som rör 

personer och situationer i den sociala verkligheten (Dalen 2007, s.11). För att besvara den 

valda frågeställningen baseras uppsatsen på en fallstudie med tre företag för att genom 

kvalitativa intervjuer undersöka vilka strategier som finns för marknadsföring via sociala 

medier. Bell (2006, s.158) påstår att det finns fördelar med att använda intervju som metod, 

främst för dess flexibilitet. En intervjuare kan enkelt följa upp följdfrågor, sondera svar och gå 

in på känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkätundersökning (Ibid, s.158). Bryman (2008, 

s.298) förklarar att en innehållsanalys traditionellt förknippas med analys av massmediernas 

innehåll, och är en mycket flexibel metod som kan användas med en mängd olika företeelser. 
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3.2 Intervju och innehållsanalys 

 

Uppsatsen baseras på en fallstudie med semi-strukturerande intervjuer med frågor som 

förberetts i en intervjuguide. Intervjun kompletteras även med att vara öppen för följdfrågor 

för att kunna fånga in viktiga variabler som annars kan missas. Intervjuguiden är utformad 

efter en litteraturgenomgång där ämnet marknadsföring, social marknadsföring och sociala 

medier behandlas för att få en genomgående teoretisk referensram för den empiriska 

undersökningen. Uppsatsen baseras även på innehållsanalys som genom kvantifiering ska 

fokusera på att analysera Fritidsresors, Vings och Jambo tours Facebooksidor utifrån ett 

kodningsschema. 

 
 
3.2.1 Utformning av intervju 

 

Bell (2006, s.159) menar att det är viktig i förberedelserna av en kvalitativ intervju att välja ut 

teman som intervjun kommer att följa. För att ta reda på hur researrangörerna nyttjar 

Facebook för marknadsföring, användes litteraturgenomgången för att ta fram relevanta teman 

för intervjun. Utifrån litteraturomgången framarbetades fyra olika teman som användes i 

intervjuguiden (se bilaga 9.1). De framtagna temana var Syfte, Målgrupp, 

Relationer/kommunikation samt Utvärdering. I temat syfte berörs varför företagen påbörjat en 

användning av Facebook som marknadsföringskanal samt vilka mål som finns med 

användandet. Målgrupp syftar till att kartlägga vilken målgrupp företagen riktar sig åt med 

marknadsföringen via Facebook samt hur marknadsföringen anpassas för denna målgrupp. 

Temat relationer/kommunikation syftar till att beröra hur kommunikationen ser ut på 

Facebook-sidan, vilka strategier som finns för att bygga relationer mellan företaget och 

kunden samt hur digitalt innehåll används i marknadsföringen. Utvärdering syftade till att 

kartlägga om företagen har en plan på hur framgången med marknadsföringen via Facebook 

utvärderas, hur statistik hanteras samt vad användningen av Facebook har genererat till 

företaget. I kvalitativa intervjuer är det även önskvärt att låta intervjun röra sig fritt i olika 

riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant 

(Bryman & Bell 2005, s.361). De olika teman som utformats gör det därför möjligt att 

intervjun kan röra sig fritt, men att intervjun följer och behandlar det som anses vara viktigt 

för att besvara den valda frågeställningen i undersökningen. 

 

Intervjuguiden utformades för att inledningsvis börja med inledande frågor där respondenten 

får frågor som behandlar nuvarande position i företaget och vilken relation respondenten har 

till arbetet kring sociala medier (se bilaga 9.1). Detta för att applicera “områdesprincipen” där 

intervjuaren börjar med frågor som ligger i periferin i förhållande till de mer centrala frågorna 

och temana som ska belysas (Dalen 2007, s. 30). De inledande frågorna ska vara av sådan art 

att de får respondenten att må bra och känna sig avslappnad (Ibid, s.30). Bryman & Bell 

(2005, s. 369) menar att de inledande frågorna även är viktiga för att kunna sätta in 

respondentens svar i ett sammanhang. Därefter följer direkta frågor i varje tema som har ett 

antal sonderingsfrågor som är en fördjupning av ett svar som ställts av en direkt fråga (Ibid, s. 

371). Intervjun kommer även kompletteras genom att vara öppen med uppföljningsfrågor där 

intervjupersoner kan be respondenter att utveckla sitt svar eller ställa en följdfråga. På grund 

av kvalitativa intervjuers flexibilitet, kan intervjun avvika från intervjuguiden och ordningen 

på frågorna eftersom intervjuaren bör följa den riktning som respondentens svar går i, samt att 
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undersökningens fokus kan anpassas efter de viktigaste frågorna som dyker upp under 

intervjuerna (Ibid, s.361). Uppföljningsfrågor och följdfrågor ger kunskap om vad 

intervjupersoner upplever vara relevant och viktigast, till skillnad mot kvantitativa intervjuer 

där en sådan avvikelse skulle ses som en störning mot undersökningens standardisering (Ibid, 

s. 361).  

 

Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden på två personer för att säkerhetsställa 

att frågorna uppfattades på samma sätt som de var tänka göra. Personerna som deltog i 

testningen av intervjuguiden var en företagsekonomistudent vid Södertörns Högskola som 

ansågs besitta grundläggande kunskaper om marknadsföring och kunde bidra till att 

säkerhetsställa att frågorna var formulerade på ett korrekt sätt samt en person som arbetar på 

studentavdelningen vid Södertörns högskola. Testningen av intervjuguiden gav föreslagna 

omformuleringar för att undvika att frågorna var tvetydiga. Dalen (2007, s. 36) pekar på 

betydelsen att alltid genomföra en eller flera provintervjuer för att testa intervjuguiden. 

Genom provintervjuer menar Dalen (2007, s. 36) att man kan få nyttiga reaktioner på hur 

frågorna utformats, komma fram till nya begrepp som man inte tänkt på samt att man kan få 

reda på om frågorna bör omformuleras (Ibid, s. 37).  

 
 
3.3 Organisering, bearbetning och analys av data 

 

Innehållsanalys är en metod som rör analys av dokument och texter som kan vara tryckta, 

handskrivna eller av elektronisk form (Bryman 2008, s.281). I en innehållsanalys arbetar 

forskaren på ett systematiskt och replikerbart sätt som kvantifierar innehållet utifrån 

kategorier som utformats i förväg. Bryman (2008, s.281) menar att metoden är mycket 

flexibel och kan användas i samband med många olika typer av medier. Han (Ibid, s.296) 

påstår även att en innehållsanalys rymmer flera fördelar. Bland annat är den en “öppen” 

metod där man lätt kan beskriva hur man gjort sitt urval och utformat kodningsschemat, vilket 

gör att replikationer och uppföljningsstudier är enkla att göra. Bryman (2008, s.296) påstår att 

detta gör att innehållsanalysen kan beskrivas som en objektiv analysmetod. 

 

En innehållsanalys genomfördes av Vings, Fritidsresors och Jambo tours Facebooksidor i 

syfte att kunna dra slutsatser om innehållet på respektive sida (se tabell 4.7). De områden som 

valts att analysera på sidorna utgår ifrån den valda frågeställningen och den teoretiska 

referensramen. Det innehåll som fokuserades på att analysera var digitalt innehåll så som 

bilder och videos som lagts upp eller delats av företaget och användarna. Vi fokuserade även 

på vilken information som fanns om bland annat företaget, produkter och rabatter på sidan. 

Det är även intressant att analysera i vilken utsträckning företaget arrangerar tävlingar för 

användarna. Vi hade även till syfte att studera vilken typ av inlägg som var populärast utifrån 

“gillningar” och “delningar”. 

 

Innehållsanalysen utformades som en tabell vilken innehåller 16 frågor som formulerats 

utifrån de områden som vi var intresserade av att analysera. Frågorna i sin tur är utformade 

om ja- eller nej-frågor. I tabellen fyllde vi sedan i våra analyssvar angående respektive fråga 

och företags sida (Se tabell 4.7). 
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3.3.1 Intervjuer 

 

En del av organiseringsprocessen börjar efter det att intervjuerna har genomförts. Dalen 

(2007, s.65) påstår att det är viktigt att forskaren själv gör transkriberingen, eftersom denna 

process ger honom eller henne en unik chans att lära känna sina data. Kvale (2002, se Dalen 

2007, s.65) anser att det alltid är nödvändigt för en forskare att beakta de band som är 

råmaterial för analysen. En vikt lades därför att vi själva skulle utföra transkribering av 

intervjuerna för att kunna lära känna våra data och komma närmare materialet med fokus på 

kommande tolknings- och analysprocess. 

 

Transkriberingen utgör huvudparten av det insamlade materialet (se bilaga 9.2). Vid sidan av 

intervjuutskrifterna kommer noteringar om yttre förhållanden under intervjun, så kallad 

faktainformation. Fältanteckningar från intervjuerna kommer även att vara en del av det 

insamlade materialet (se bilaga 9.4). Dalen (2007, s.67) påstår att det är lätt att glömma bort 

det som inte är nedskrivet under en intervju. Fältanteckningar sker därför direkt på plats under 

intervjuerna. Dalen (2007, s.67) menar att analysprocessen i kvalitativa studier börjar redan i 

intervjufasen, när forskarna iakttar och observerar under samtalets gång, vilket gör att 

fältanteckningar har en viktig roll för undersökningens analys. 

 

Bearbetning av data från intervjuerna följer även kategoriseringen av temana Syfte, Målgrupp, 

Relationer/kommunikation samt Utvärdering (se figur 3.1). Från rådata av intervjuerna 

delades datat upp i enheter utifrån de framtagna temana. Ryen (2004, s.107) påstår att 

uppdelningen av data i kategorier är en förutsättning för att kunna analysera kvalitativt data 

samt att kategoriseringen ökar antalet möjliga insikter som materialet kan generera.  

 

 

 
 
Figur 3.1 Första steget i en kvalitativ dataanalys 
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För att kunna organisera och bearbeta de empiriska datat har en indelning i deskriptiva 

kategorier genomförts. Kategorierna refererar till företagen Fritidsresor, Ving och Jambo 

Tours som medverkat i studien och delas upp i vardera företags intervju och innehållsanalys. 

För att vidare kunna analysera de kvalitativa datat från intervjuerna fokuserar undersökningen 

på en tematisk analys, där analysen av data sker utifrån de framtagna temana Syfte, Målgrupp, 

Relationer/kommunikation samt Utvärdering. En tematisk analys fokuserar på att analysera 

varje företag för sig för att sedan utföra jämförelsen mellan arbetsplatserna (Widerberg 2002, 

s.135). Rådata av intervjuerna kommer efter transkribering att organiseras och analyseras 

utifrån tema 1-4 (se figur 3.1). De fyra huvudtemana har i sin helhet avsikt att i analysen 

tillsammans med innehållsanalysen svara på undersökningens frågeställning.  

 
 
3.3.2 Innehållsanalys 

 

Kodningsschemat utformades i kolumner i en tabell för vardera företag där svaren Ja samt 

Nej fungerade som svar och kodning för analys och tolkning (se tabell 4.7). Svaren 

utformades för att vara konsekventa och likartad mellan alla tre företag som undersöks i 

uppsatsen. Eftersom Bryman (2008, s.297) menar att det utifrån en innehållsanalys är svårt att 

svara på “varför”-frågor, fungerar innehållsanalysen som ett komplement till de kvalitativa 

intervjuerna för att ge mer konsekventa och kvantifierbara resultat.  

 
 

 
3.4 Urval 
 

Företagen valdes ut från kriterierna att de fanns i regionen Stockholm. Detta för att underlätta 

intervjuprocessen eftersom undersökningen hade utgångspunkt från Stockholm och 

Södertörns Högskola. Efter urvalet om region gjordes ett urval att företagen skulle bedriva 

verksamheten researrangemang. Att välja företag från samma bransch gör att en jämförelse 

kan göras mellan företagen, då de bedriver samma typ av verksamhet och besitter då liknande 

kultur i företagen. För att skapa en spridning i variablerna valdes både små/medelstora och 

stora företag för undersökningen. Definitionen på små/medelstora och stora företag grundades 

i företagens omsättning i budgetåret 2010/2011, där små/medelstora företag kategoriseras 

efter att ha en omsättning på max 50 miljoner euro/år (Tillväxtverket 2005). Utifrån 

definitionen faller Jambo tours under kategoriseringen av små/medelstora företag och Ving 

samt Fritidsresor under stora företag (se figur 3.2). 

 

Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval.  I urvalet användes Trost (1989, se Ryen 2004, 

s.78) rekommendationer om att skapa en spridning i variablerna som valts ut, i syfte att säkra 

en viss heterogenitet i undersökningen. Detta gjordes genom att både små/medelstora samt 

stora företag användes i undersökningen. Att endast använda researrangörer valdes efter 

rekommendation att inte använda för många kombinationer av variabler i en undersökning 

(Ibid, s.78). Ryen (2004, s.79) menar att avsikten i kvalitativ forskning inte är att göra ett 

representativt urval, utan att avsikten är att konstruera ett varierat urval. Även denna 

rekommendation låg till grund för valet att välja ut de företag som ingår i undersökningen, där 

målet inte var att hitta företag som kunde representera en population, utan med syfte att visa 

ett varierat urval.   
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Figur 3.2 Att göra ett kvalitativt urval med utgångspunkt i problemställning eller teorin. 
 

 
3.4.1 Företagen som medverkar i undersökningen 

 

Fritidsresor har använt Facebook sedan 21 september 2009 och har idag 108.095 gillningar 

från användarna (Facebook 2012). Under Fritidsresors finansiella budgetår 2010/2011 

fördelades försäljningen av resor till 60 procent på Internet (Fritidsresor 2012). Fritidsresor är 

en av Sveriges största researrangörer med en omsättning på 11 miljarder kronor under 

budgetåret 2010/2011 (Ibid) och har med störst sannolikhet resurser för marknadsföring och 

framarbetade strategier för sociala medier. Att välja Fritidsresor som företag för 

undersökningen kan ge uppsatsen användbara resultat för analys.  

 

Ving har använt Facebook sedan 13 oktober 2008 och har idag 131.641 gillningar från 

användare (Facebook 2012). Sedan några år tillbaka har Ving minskat antalet fysiska butiker 

från 54 till tre och har 70 procent av sin försäljning via webben (IDG.se 2012). Under det 

finansiella budgetåret 2010/2011 hade Ving en omsättning på 4,6 miljarder kronor (Ving.se 

2012) vilket visar att Ving är en av Sveriges största researrangörer. Sociala medier är även en 

viktig komponent i Vings webbstrategi, som en relationsskapare och varumärkesbyggare 

(IDG.se 2012).  Ving har även 32 procent i marknadsandelar av den svenska 

chartermarknaden (Ving.se 2012). 

 

Jambo tours arrangerar långresor, grupp- och specialresor och har använt Facebook sedan 4 

november 2011 och är därför relativt nya användare av sociala medier. Idag har Jambo tours 

356 gillningar på Facebook (Facebook 2012). Jambo tours hade en omsättning på 105 

miljoner kronor under budgetåret 2010/2011 (Jambo Tours 2010).  
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Att företagen varierar i storlek och omsättning skapar även en heterogenitet i urvalet och en 

spridning i de variabler som undersöks utan att förlora förmågan att kunna göra jämförelser 

mellan de olika företaget då de bedriver samma typ av verksamhet. Att företagen varierar i 

storlek ger även grund för olika grader av resurser för marknadsföring via sociala medier, 

vilket kan visa sig genom differenser i resultatet. 

 
 
3.4.2 Respondenter 

 

Personerna som var delaktiga i undersökningen har på respektive arbetsplatser positionerna 

projektledare, product presentation manager, internet maketing specialist samt marketing 

director. Respondenterna arbetade på något sätt med marknadsföringen via sociala medier 

och ansågs besitta information om vilka strategier som fanns för den direkta och indirekta 

marknadsföringen via Facebook. I den kvalitativa intervjuformen är intresset riktat mot den 

intervjuades ståndpunkter (Bryman & Bell 2005, s.361). Intervjupersonerna valdes därför ut 

för att kunna ge information om det valda ämnet för undersökningen, mer än att vara 

representativ för en population. Även Ryen (2004, s.80) menar att forskaren bör spåra upp den 

informant eller de informanter som antas sitta inne med mest information eller har mest att 

bidra med. Miles och Huberman (1984, se Ryen 2004, s.80) pekar även på betydelsen att av 

variation i urvalet och rekommenderar därför att forskaren ska gå till de mest givande och 

relevanta källorna. 

 

 

3.4.3 Facebook 

 

Ett urval gjordes att undersöka Facebook som valt social media för den empiriska 

undersökningen. I en studie genomförd av Stelzner (2011) undersöktes 3300 marknadsförare 

med härkomst från olika företag. Studien visade att 92 procent av respondenterna använde 

Facebook som kanal för marknadsföring (Stelzner 2011, s.21) och 90 procent av 

respondenterna ansåg att sociala medier var viktiga för deras verksamhet (Ibid, s.5). Urvalet 

gjordes för att Facebook idag är ett av de största sociala medierna med många kanaler till 

interaktion med användarna, vilket gör att företag kan besitta flertal olika strategier som kan 

skiljas väldigt mycket åt mellan olika företag, vilket kan skapa ett intressant resultat i arbetet. 

Att endast välja Facebook som socialt medie gör även att en djupare undersökning kan göras 

på hur mediet används av företagen, istället för att undersöka hur företagen använder flera 

olika typer av sociala medier. 

 

 
3.5 Genomförande 

 

De tre intervjuerna för undersökningen genomfördes med en eller flera representanter för 

vardera företag. Robert Gunnarsson på Ving, Marie Malmros och David Nilsson på 

Fritidsresor och David Karlsson på Jambo tours. Samtliga intervjuer ägde rum på respektive 

företags kontor i Stockholm. Den första intervjun genomfördes med Ving den 12/12 och 

varade i 25 minuter. Den andra intervjun genomfördes med Fritidsresor den 13/12 och varade 
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i en timme och tre minuter. Den sista intervjun genomfördes med Jambo tours den 20/12 och 

varade i 36 minuter. Under alla tre intervjuer fördes fältanteckningar och ljudinspelning av 

respondenternas svar som efter intervjuerna transkriberades och sammanställdes.  
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4. Resultat  

 

 

Målet var att få intervjuer med personer inom tre researrangörer i Stockholmsområdet. Totalt 

tillfrågades sju olika researrangörer med att ställa upp på intervjuer, dessa var Ving, 

Fritidsresor, Jambo tours, Solresor, Airtours, King Tours och Apollo. Det resulterade i att 

Ving, Fritidsresor och Jambo tours var villiga att ställa upp med intervjuer. 

 
 
4.1 Intervju med Fritidsresor 

 

De som intervjuades var Fritidsresors Internet Maketing Specialist (IMS1) och Product 

Presentation Manager (PPS1). IMS1s arbete fokuserar bland annat på sociala medier och 

sökmotorsoptimering inom Fritidsresor Sverige. Det var även den person inom företaget som 

initierade till att starta Facebook-sidan. PPS1 arbetar på informationsavdelningen och arbetar 

bland annat med nå ut med företagets produkter via olika kanaler, hon driver även företagets 

Facebookteam. Facebook-sidan har funnits sedan december 2010 men har under det senaste 

året blivit mer strukturerad med tydligare mål. Sidan drivs av en tvärgrupp som består av 

informationsavdelningen, försäljningen och marknadsavdelningen. 

 
 
4.1.1 Syfte 

 

IMS1 menar att syftet med sidan från början var att få ut information, vilket fortfarande är ett 

av de huvudsakliga syftena med sidan. Allt eftersom gillar-siffran ökade blev sidan mer som 

en kundservice och kundsupportkanal. I dag svarar företagets Contact-center på frågor 

dagligen. PPS1 menar att det även handlar om att skapa en relation med kunden samt att det 

är viktigt att personifiera företaget. Det är viktigt att se personen bakom företaget, att kunden 

vet vem det är som svarar på inlägget. På det viset blir det mindre anonymitet och skapar på 

så sätt en högre trovärdighet för företaget.  

 

De långsiktiga målen med Facebooksidan är att skapa en relation med kunden samt att bygga 

varumärket. Ett annat mål är kunna svara snabbare på frågor, att det endast får ta ett visst antal 

minuter till exempel, det har skett en stor förändring sedan i början men är inte riktigt där än. 

De kortsiktiga målen är att komma överens om vilken tonalitet det ska vara på sidan, hur olika 

saker ska hanteras samt hur lång svarstid och att det driver trafik till hemsidan.  

 

Informationen som sprids via Facebooksidan är mycket beroende på när det ligger i tiden 

samt vem ögon man ser det ut. När till exempel en produktnyhet släpps så är det den 

informationen som är viktigast att få ut. Det är även viktigt med små tips på vart det går att 

finna samlad information om något specifikt eller att till exempel lista de populäraste hotellen 

samt information om roliga mindre saker som händer. Även bilder är väldigt viktigt då det 

skapar inspiration, att skapa inspiration är något som företaget arbetar mer och mer med. 

PPS1 berättar även att personal på resmålen uppmanas att dela information om vad som 

händer där, det kan vara en hälsning och en bild från till exempel Egypten eller något resmål 

som precis har öppnat upp. Sådan information kan skapa engagemang genom att kunden till 
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exempel varit på det resmålet tidigare. IMS1 förklarar att det är ett bra sätt att sprida 

information om något som händer i världen. Om det till exempel är stökigt i något land så kan 

personal från det resmålet posta en hälsning med att det inte är några oroligheter just på den 

platsen, vilket kan lugna resenärer. Detta menar PPS1 är ett bättre sätt att nå ut till kunden 

istället för att gå via annan media. PPS1 menar även att det skulle kunna vara spännande att 

uppmana sina resenärer som befinner sig på platsen att lägga upp bilder och hälsningar på 

deras Facebooksida, för att ge en så bra bild som möjligt av resmålet. 
 

 

4.1.2 Marknadsföringens målgrupp 

 

Fritidsresors primära målgrupp är kvinnor eftersom det är de som bestämmer resor i familjen. 

Just Facebookinläggen är inget som anpassas efter målgruppen på grund av att resor är ett så 

pass brett intresse, förklarar IMS1. Däremot så är reklamen främst riktad till kvinnor och 

reklamfilmer finns tillgängliga på Facbooksidan. De stora målgrupperna är barnfamiljer och 

vuxna par, vilket gör att det är viktigt att variera inläggen för att engagera de olika 

målgrupperna. Fritidsresor anser att det är svårt att ta reda på hur målgruppen använder 

Facebook i allmänhet men däremot så görs stickprov då och då på de mest aktiva eller som 

sticker ut på något vis, genom att till exempel titta på vilka andra sidor de gillar för att få en 

bättre bild av medlemmarna. 

 

Det som sidans medlemmar kan få ut från sin närvaro är speciellt riktade erbjudanden, samt 

tips från både företaget och andra medlemmar. Sidan ska på det sättet kunna ses som ett bra 

ställe för information och inspiration. Aktiva medlemmar kan premieras sedan någon månad 

tillbaka, vilket kan ske i form av en liten present som till exempel en handuk. Sidan 

medlemmar har också möjlighet att skicka in sina egna bilder, bilderna kan bli utvalda att 

användas som sidans toppbild där medlemmens namn står med. 

 

Fritidsresor har inga specifika strategier för att öka antalet gillningar på sidan. IMS1 menar att 

engagemanget är viktigare än själva antalet gillningar. PPS1 menar att utan engagemang så 

händer det ingenting och det blir en ensidig dialog vilket skulle göra sidan tråkig. För att driva 

upp gilla-antalet så läggs det upp engagerande innehåll, att det kan komma nya medlemmar 

genom delningar, att arrangera tävlingar på sidan och ha specialinriktade erbjudanden som 

kan locka nya medlemmar. Enligt PPS1 ska man vara lite försiktig när det kommer till att 

uppmana till gillningar då det kan uppfattas som tjatigt när det står på var och varannan vägg. 

Men samtidigt så gillar folk när det uppmanas till att gilla. Det är många av sidan medlemmar 

delar sitt eget innehåll i form av bland annat bilder från de resmål som de besökt. Detta ses 

som något väldigt positivt eftersom bilder blir mer personliga och äkta när de kommer från 

privatpersoner än om de kommer från företaget. 

 
 
4.1.3 Relationer/kommunikation 

 

Fritidsresors Facebooksida uppdateras ungefär en gång per dag inklusive helger men ibland 

kan det bli oftare om det finns mycket som de vill berätta. Det händer även att den uppdateras 

kvällstid på grund av det då finns många som har tid, det som läggs upp kan till exempel vara 

nyheter, frågor, uppmaningar eller tävlingar. Det viktigt för Fritidsresor att variera inläggen 

med till exempel bilder från resmål och hälsningar från resmål. Kommunikationen via 
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Facebook leder till att företaget skapar ett förtroende och visar ett ansikte utåt, detta sker 

genom att skapa en dialog mer kunderna. Det är inte det som finns på företagets hemsida som 

vill kommuniceras via Facebook-sidan. PPS1 förklarar att Facebook-sidan är mer publicistisk 

och redaktionell medans hemsidan är mer säljande i sin betoning. 

 

Fritidsresor har inte definierat några specifika strategier för nya respektive befintliga kunder 

på Facebook, detta sker via andra kanaler. Facebook används på ett bredare och mer allmänt 

sätt. På Fritidsresors Facebooksida hanteras feedback genom att besvara alla inlägg inom två 

timmar. Negativ feedback i form av negativa kommentarer hanteras till och börja med att 

diskussionen plockas bort från Facebookväggen och löser problemet vid sidan om. Det är 

även viktigt att hålla en trevlig ton till de negativa kommentarerna eller klagomål på sidan. 

Negativa kommentarer är även lite självsanerande då andra medlemmar kliver in och 

kommenterar, menar PPS1. Positiv feedback hanteras på det sättet att positiva kommentarer 

vidarebefordras till den person på företaget eller till exempel det hotell som det handlar om, 

det görs även med negativa kommentarer. 

 

Det digitala innehåll som används till marknadsföringen på Facebook är främst bilder men 

även en del filmer förekommer då det visuella skapar drömmar och känslor. Den avdelning 

som är ansvarig för kommunikationen via Facebook är informationsavdelningen då det är 

PPS1 som är ansvarig för Facebookteamet. Detta görs genom ett samarbete och dialog med 

David Nilsson som är ansvarig för det mer tekniska samt för utveckling, framtid och statistik. 

Samarbetet möjliggör att de olika kunskaperna kan plockas ur organisationen för att få fram 

det bästa resultatet, menar PPS1. 

 
 
4.1.4 Utvärdering 

 

Planen för den sociala mediestrategin utvärderas genom att löpande följa upp vilka inlägg som 

är kommenterade, gillade och delade vilket sker månadsvis. Detta medför att det går att gå 

tillbaka och titta på vad som var populärast när det behövs inspiration. Det sker även ett 

samarbete med de övriga nordiska länderna. Statistiken visar att de inlägg som gillas, delas 

och kommenteras mest främst är bilder. Även inlägg som handlar om händelser som ligger i 

tiden får väldigt många gillningar, det kan till exempel vara fotboll eller melodifestivalen men 

då är det viktigt att vara snabb med ett sådant inlägg. Ett effektivt sätt är att uppmana till att 

gilla eller dela eftersom det genererar väldigt många gillningar och delningar, till exempel kan 

de skriva “Gilla om du gillar varma bad” eller något liknande. 

 

Det som Facebook-sidan genererat till Fritidsresor är att den leder trafik till hemsidan vilket i 

sin tur kan leda till bokningar. Inläggen leder inte direkt till köp även om det handlar om 

billiga sista-minuten resor så kräver det en viss investering och planering av resenären. Att få 

relationer till kunderna är något som är viktigt med Facebook-sidan. Det förekommer även en 

viss direktförsäljning genom något som Fritidsresor kallar för Fredagsraketen vilket är en 

sista-minuten resa som ligger lite längre fram i tiden. Den riktar sig främst till de som har 

möjlighet att ta semester ganska snabb. 
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4.2 Intervju med Ving 
 

Den som intervjuades var Vings projektledare (PL1) vars arbetsuppgifter är fokuserade kring 

sociala medier och hur Ving kommunicerar via Facebook. P1s arbete fokuserar även kring att 

producera innehåll till de sociala medierna, göra uppdateringar och se vilka uppdateringar 

som går bra och utveckla dem mer. 

 
 
4.2.1 Syfte 

 
Ving har idag fyra olika sidor på Facebook. Den största sidan, förstasidan, startade upp 2008 

med syftet att Ving såg att deras kunder fanns på Facebook och att de ville möta kunderna. 

PL1 menar även att precis som Ving inser att de måste ha en telefon för att det är många 

kunder som ringer, inser Ving att det är samma sak med Facebook, Twitter och andra kanaler. 

Syftet med Facebook-sidan är enligt PL1 idag ungefärligt det samma som vid starten; att 

hjälpa kunder, svara på frågor, marknadsföra företaget samt skapa spridning om resmål. 

 

Ving har som mål att vara bäst på att bemöta kunder i alla kanaler, där vilket Facebook ingår. 

Ving har ett långsiktigt mål att vara så bra som möjligt på kundtjänst och kundservice. Ving 

har även mål som rör interaktion och hur mycket trafik som ska drivas från sociala medier till 

ving.se, eftersom 70 procent av försäljningen av resor sker på Internet. Ett annat mål är att 

driva en viss mängd trafik och sen att den ska konvertera till försäljning på ving.se. PL1 

menar även att de ej har mål som sträcker sig fyra-fem år i framtiden, eftersom det är svårt att 

arbeta med för långsiktiga mål i sociala medier. Den viktigaste informationen som sprids via 

Vings Facebooksida är kundnära information om hotell, resmål och Lollo och Bernie. PL1 

förklarar att det handlar om bilder och filmer, eftersom kunder kan relatera till det. Idag består 

inläggen till 80-90 % av bilder och 5 % av filmer och resten textannonser. PL1 förklarar även 

att bilder tar bra plats i flödet samt engagerar många fans. 

 

Det läggs dock inte upp finansiell information på Facebook-sidan som invest relations, utan 

information som är mer kundnära. Genom Facebook kan Ving även uppnå en bra dialog med 

deras kunder och en social interaktion. Ving kan även få input på produktutveckling kring 

resmål. Facebook kan uppnå en spridning som inte kan uppnås via ving.se. Facebook gör det 

enkelt för Ving att sprida information eftersom den är delningsbar, vilket är en fördel med 

Facebook för Ving. 

 
 
4.2.2 Marknadsföringens målgrupp 

 
Den målgruppen som marknadsföringen riktar sig till på Facebook, är samma målgrupp som 

Ving har generellt, vilket är barnfamiljer. Pl1 förklarar att Facebook är så pass stort att 

kanalen går väldigt brett genom alla kategorier av målgrupper. Ving kan uttala sig om hur 

målgruppen använder Facebook i allmänhet, utan bara hur målgruppen interagerar med Ving. 

En vetskap finns att målgruppen gillar att interagera med Ving och de får mycket likes på 

bilder och den information Ving delar med sig av på Facebooksidan. Användarna som följer 

Ving på Facebook är väldigt aktiva och är främst kvinnor mellan 35 och 50 år.  
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En anledning att engagera sig i denna målgrupp är för att det är Vings kunder som de vill 

skapa en kommunikation och interaktion med. En strävan finns även att fansen 

förhoppningsvis även sprider sitt material vidare till sina vänner i samma målgrupp via 

Facebook. PL1 menar att det finns fördelar för målgruppen att engagera sig Facebook-sidan, 

eftersom Ving delar med sig av kampanjer och erbjudanden på Facebook först. På detta sätt 

får kunderna en förhandsvisning av erbjudanden och kampanjer som kommer att komma ut. 

Även nyheter om nya resmål och destinationer samt tävlingar delas på Vings Facebooksida, 

vilket är en fördel för målgruppen att engagera sig i sidan. 

 

Marknadsföringen anpassas kontinuerligt efter målgruppen beroende på vad fansen gillar, 

kommenterar och delar mest. Genom detta lär sig Ving vilken sorts information fansen 

interagerar mest med, och postar mer av den sortens innehåll. Genom att uppmana användarna 

på Facebook-sidan att gilla och kommentera inlägg, försöker Ving att engagera användarna att 

delta på sidan. Ett exempel på det är att Ving kan be om hjälp att svara på frågor. Det kan 

utspela sig att en kund vill ha hjälp med råd om ett bra hotell, vilket Ving då vänder sig till 

Facebookanvändarna för att svara på frågan. Genom det blir då målgruppen engagerad att 

delta och interagera med Ving.  

 

 

Happy hour-erbjudanden, annonser och tävlingar är en strategi hos Ving för att driva 

gillanden från användarna. PL1 menar även att en strategi är att försöka hitta användare som 

tycker att Ving är roliga och intressanta, för att driva gillanden. Många gillanden är i sig inte 

är så jätteviktigt, men det är dock viktigt att Ving har många fans som är engagerade som 

företaget kan interagera med (Ibid). Facebook är för Ving ett väldigt bra forum att kunna 

inspirera till resande. Genom att användarna börjar följa Ving på Facebook, för att sedan börja 

kommentera och gilla inlägg, hoppas Ving att de sedan kan få dem att resa med företaget. 

Målgruppen uppmanas även ibland att dela inlägg med sina vänner via tävlingar, men en plan 

för hur mycket inläggen ska spridas på Facebook finns inte. Ving får in väldigt mycket bilder 

av användare som har rest med dem. Detta genom att användarna laddar upp bilder på 

Facebook-sidan och tackar för en trevlig semester. Det kan stödja Vings kampanjer när de 

uppmanar deras fans att dela med sig av bilder eller restips, och fungerar då som en viktig del 

av kampanjen. 

 

 
4.2.3 Relationer/kommunikation 

 

Ving uppdaterar sin Facebooksida statistiskt räknat 1.1 gång per dag. På deras Facebooksida 

för endast Sunwing Resorts, som är koncepthotell för familjen är uppdateringen inte lika 

frekvent som huvudsidan. Tidigare pratade Ving om att uppdatera Facebook-sidan max tre 

gånger i veckan, men i och med att informationsflödet hela tiden ökar på Facebook, så sjunker 

inläggen hela tiden längre och längre ner, vilket gör att Ving idag anser att cirka en 

uppdatering per dag är lagom. Inläggen som läggs upp på Facebook består till störs del av 

bilder men Ving försöker dock variera innehållet så mycket som möjligt. Bilder tar mer plats i 

flödet och det är enligt Ving lättare att engagera i en bild än bara en text och en länk. Genom 

kommunikationen på Facebook vill Ving marknadsföra sig genom att lägga ut information 

och digitalt innehåll genom uppdateringar, nyheter och kampanjer. Ving vill att 

marknadsföringen ska leda till att fler ska åka ut och resa med företaget. Genom 

kommunikationen fokuserar Ving även på kundrelationen, där Ving vill hjälpa kunderna med 
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restips och svara på frågor. Idag har Ving ett team på 15 personer som går på schema med en 

ansvarig åt gången, som ska svara på kundernas frågor via Facebook.  

 

Att genom att lägga ut inlägg som engagerar och involverar kunderna, vill Ving bygga 

relationer med kunderna. Ving försöker även att genom kontinuerlig utveckling, bli bättre på 

att ta till sig av den information som skrivs och att bli bättre i deras svar. Ving har även en 

strategi att skapa en dialog med kunderna på Facebook. Det gör de genom att till exempel 

fråga vad kunderna tycker, vad deras favoritresmål är eller vad de tycker om nya resmål som 

etableras. Genom att ställa frågor förklarar PL1 att de försöker få kunderna engagerade. För 

att kunna nå nya potentiella kunder försöker Ving sprida ut att företaget finns på sociala 

medier. På ving.se kan besökare enkelt se på vilka sociala medier Ving finns på. PL1 förklarar 

dock att det inte är främst de potentiella kunderna kommer in i de sociala kanalerna som Ving 

kan skapa en relation med dem och skapa ett ansikte för företaget. 

 

Ving har framarbetade strategier för att hantera feedback på Facebook. De tar till sig allt som 

skrivs och funderar sedan hur de kan utveckla sig och tar sedan frågan vidare till den 

avdelningen de rör. Om det är feedback som rör Sunwing eller Sunprime som är Vings egna 

koncepthotell, tas feedbacken vidare till avdelningen resorts and hotels. Skrivs det positiv 

feedback på Facebook-sidan så tar Ving till sig av det och vidarebefordrar informationen 

vidare till den avdelning eller anställda det rör (Ibid). PL1 tar upp exemplet att om en kund 

skriver “Tack för en jättefin vecka och fantastiskt att träffa erat showteam nere i Egypten” så 

skickas den information vidare till showteamet i Egypten så de kan ta del av den positiva 

feedbacken. För att besvara frågor från kunderna används ett verktyg där alla frågor kommer 

in. Strategin för att besvara frågor via Facebook är att svara på alla frågor, så fort som möjligt. 

Det är marknadsavdelningen på Ving som är formellt ansvarig för kommunikationen på 

Facebook, men även kundservice, PR-informationsavdelningen och andra avdelningar är 

involverade i kommunikationen.  

 

 
4.2.4 Utvärdering 

 
För att utvärdera framgången med den sociala mediestrategin på Facebook, har Ving mättal 

på siffror för vilken trafik de ska driva, hur mycket trafiken ska konvertera, hur många som 

ska söka på resor och hur många som ska köpa resor. Mätningen genomförs även i kvalitén 

hur snabbt Ving svarar och hur de svarar som sedan jämförs med konkurrenter och andra 

branscher. Facebook Insights, den inbyggda funktionen för Facebooksidor används för att 

hantera statistiken över Vings Facebooksida. Det är den klassiska bilder på stränder och 

karibiska öar och delas och gillas i störst utsträckning.  

 

Facebook-sidan har genererat bra kommunikation till Vings kunder och fungerar som ett 

verktyg att hjälpa kunderna. När kriser som askmoln och tsunamis uppstår så fungerar 

Facebook som en snabb informationskanal för att underlätta att nå ut med information till 

många människor samtidigt. Facebook hjälper även Ving rent marknadsföringsmässigt, att 

kunna synas på ett bra sätt. PL1 tror även att Facebook-sidan har genererat till fler kunder, 

även fast det är svårt att veta. Eftersom Ving bygger en relation med kunderna via Facebook, 

menar PL1 även att Facebook-sidan kan generera återkommande kunder. 
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4.3 Intervju med Jambo Tours 

 
Den som intervjuades på Jambo Tours var den ansvariga för marknadsavdelningen (MD1). 

MD1 har varit anställd på företaget i ungefär ett år och var den person inom företaget som tog 

initiativ till att starta upp Jambo Tours Facebook-sida, och han är även den som är ansvarig 

för Facebooksidan idag.  

 

 
4.3.1 Syfte  

 

Jambo tours har använt sin Facebooksida i ungefär ett år. Anledningen till att de inte skapat 

någon sida tidigare var på grund av att många inom företaget tyckte att Jambo tours inte 

passade in på Facebook. Företaget har ännu inte utvecklat några specifika strategier med sin 

sida på grund av att arbetet Facebooksidan har precis börjat ta fart. Syftet med sidan var från 

början att inte halka för långt efter inom de digitala kanalerna, och syftet idag är att börja 

använda sidan som en kanal för marknadsföring samt att nå människor som är svåra att nå via 

andra kanaler. MD1 menar att företaget har sådana produkter som passar in ett forum som 

Facebook rent bildmässigt, det kan vara svårare för exempelvis ett flygbolag att lägga ut 

engagerande bildligt innehåll. Den information som läggs upp mest är bilder från de egna 

resmålen och sidan uppdateras ungefär en gång per vecka. 

 

Målen med sidan är till och börja med att få fler fans, ungefär 3000 gillningar år 2013, menar 

MD1 är ett mål med Facebook-sidan. MD1 menar att ca 380 fans, som företaget har idag, är 

får få för att få igång en dialog och aktivitet på sidan. Jambo tours hoppas att när de fått fler 

fans löpande ska kunna kommunicera med de som gillat sidan samt öka kännedomen om 

varumärket genom spridning och delning via social media. 

 
 
4.3.2 Marknadsföringens målgrupp 

 
Jambo tours målgrupp ligger inom ålderspannet på ca 30-55 år på Facebook, och rent 

generellt inom reseindustrin är kvinnor en huvudsaklig målgrupp även för Jambo tours. MD1 

menar att det som görs för att ta red på hur målgruppen använder Facebook är att läsa det som 

skrivs på deras sida, MD1 berättar att de inte har full koll på användarna men han tror att även 

de med större erfarenhet av Facebook kan ha svårt med det. De fördelar som finns för 

användarna att vara engagerade i företagets sida kan vara att få en skönare vardag med 

inspiration och motivation från bland annat Afrikas savanner. Jambo tours har inte arrangerat 

någon tävling för sidans medlemmar men har deltagit och sponsrat när andra företeg har 

tävlingar. Jambo tours ska precis börja annonsera på sin sida och då kommer Afrikas savanner 

få illustrera annonsen för att locka målgruppen, texten kommer dock att vara mer generell. 

Jambo tours har endast gjort ett försök till att engagera sidans medlemmar med en fråga, men 

då bara fått ett svar. Detta har skapat en rädsla att lägga ut något som inte får någon respons. 

MD1 tror att det behövs fler medlemmar för att få igång en dialog på sidan. Det företaget ska 

göra för att få fler medlemmar är att informera om att den finns via bland annat hemsidan, 

resehandlingar, e-post och biljettutskick. MD1 tror att det positiva som kommer med att få 

fler medlemmar är att varumärket förstärks, att självförtroendet förstärks internt och att det 

kan skapa ett signalvärde genom att många gillningar kan indikera att företaget är okej. Det 
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skapar även ett större marknadsföringsfönster där det går att marknadsföra produkterna vilket 

ses som fördelar med att få många medlemmar på sidan. 

 

Jambo tours uppmanar inte sina medlemmar till att dela innehåll på sidan men har nyligen 

skaffat en applikation som rekommenderar medlemmarna att dela sidan med sina vänner, men 

just inläggen uppmanas inte till att delas. Målgruppen kan dela sitt eget innehåll på företages 

sida men det är bara ca tre stycken som gjort det ännu, förklarar MD1. MD1 tror att innehåll 

från användarna kan stödja företaget, till exempel genom fototävlingar av något slag där 

vinsten skulle vara att få hamna på företagets inspirationskatalog för kommande år. 

 
 
4.3.3 Relationer/kommunikation 

 

MD1 menar att Facebooksidan uppdateras för sällan, det kan ta upp till sju eller åtta dagar. 

Det som läggs upp så sidan är till störst del bilder från verkligheten. MD1 önskar att guider på 

resmålen skulle lägga upp bilder från savanner i större utsträckning och att övrig personal som 

är ute och reser uppdaterar sidan med bilder. Jambo tours har även lagt upp information om 

resor till exempel att det finns platser kvar till något resmål. Jambo tours Facebooksida är idag 

mer av en monolog än en dialog, men MD1 hoppas på att när antalet medlemmar ökar kunna 

skapa mer dialog med målgruppen men också en ökad aktivitet. MD1 tror att det första steget 

är att få fler medlemmar för att sedan skapa relationer till dem. På Facebooksida hanteras 

negativ feedback genom att svara snabbt och låta inlägget ligga kvar och vara synligt. MD1 

menar att det är positivt för företaget att ha kontroll på de negativa kommentarerna snarare än 

att de läggs på något annat forum. MD1 menar även att det är bra för företaget att visa för 

andra kunder att de tar ansvar för den negativa feedbacken och hanterar den. Positiv feedback 

hanteras eller används inte på något sätt förutom ett det ligger uppe på sidan. Jambo tours har 

en social mediepolicy som handlar om hur snabbt frågor ska besvarat samt att 

försäljningsavdelningen ska gå in och göra det men enligt MD1 är det ännu ingen på den 

avdelningen som gjort det. 

 

 

4.3.4 Utvärdering 

 
Jambo tours har ännu inte någon plan för hur Facebook-sidan utvärderas eftersom de ännu 

inte har någon plan för hur sidan ska användas. De inlägg som gillas, delas och kommenteras 

mest är bilder på bland annat djur, landskap och i viss utsträckning även människor och då är 

det viktigt att tänkta på att det inte är bildkvaliteten som är det viktiga med bilden, utan att den 

är tagen i ögonblicket. Jambo tours håller just nu på med att vänja sig vid den digitala världen 

generellt och MD1 tror att det kan vara en potentiell marknadsföringsplattform eller 

säljplattform att använda Facebook. Men Jambo tours har en lång väg kvar att gå innan de är 

där, MD1 som ser sidan som att komplement till andra kanaler och som ett verktyg för 

marknadsföring.  
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4.4 Insamlat data av Fritidsresors Facebooksida 

 
Fritidsresor hade 108.095 gillningar på Facebook-sidan när analysen genomfördes. 

Resultatet från Fritidsresors Facebooksida som syns i  tabellen 4.7  visar att de arbetar till stor 

del med att lägga upp digitalt innehåll i form av bilder och videos från bland annat deras 

resmål och reklamfilmer, det finns även tävlingar för sidans fans. I enstaka fall uppmanar 

företaget om att dela information om företaget med sina vänner. Företaget presenterar allmän 

information om vilka de är och det finns i stor utsträckning information om företagets 

produkter och då speciellt erbjudanden och rabatter. Fritidsresor uppmanar användare till att 

“gilla” sidan genom att posta inlägg med hur många “gillningar” de har i nuläget och hur 

många “gillningar” som de önskar komma upp i, en “gillare” kan belönas i form av presenter 

eller rabatter. På sidan finns tydliga uppmaningar till diskussion med medlemmarna genom att 

de postar inlägg med frågor. Det förekommer även inlägg där det länkas till företagets 

hemsida, det finns även länkar till företagets YouTube- och Twitter-kanaler. 

Företaget uppmanar även sina medlemmar till att chatta med dem på utsatta tidpunkter på 

Facebook-sidan. Facebook-sidan indikerar tydligt företagets profil genom att använda deras 

egen logotyp samt bilder på deras resmål. Det finns dock inte i någon större utsträckning 

inlägg från medlemmar med bilder och videos synliga på sidan. 

 
 
4.5 Insamlat data av Vings Facebooksida  

 
Ving hade 131.641 gillningar på sin Facebooksida när analysen genomfördes. Resultatet från 

Vings Facebooksida som syns i tabellen 4.7  visar att det i stor utsträckning finns digitalt 

innehåll på sidan, främst i form av bilder men även av videos, det finns även en noggrann 

presentation av företaget på sidan. Företaget arrangerar tävlingar för sidans medlemmar. Det 

finns även information om produkter, erbjudanden och rabatterade resor i stor utsträckning då 

det även finns indikationer till uppmaningar till köp företagets produkter. Facebook-sidan 

länkar till företagets hemsida samt företagets YouTube-kanal, Twitter och blogg. Det finns 

även anordnade tider för chatt med företaget, dock utförs chatten på företagets hemsida. 

Precis som Fritidsresor så uppmuntrar Ving användare till att “gilla” deras sida och erbjuder 

även här de som “gillar” någon form av belöning, i Vings fall resecheckar. Företaget 

uppmanar sina medlemmar till att delta på sidan genom att posta inlägg som medlemmarna 

svarar på, det finns även digitalt innehåll från medlemmarna på sidan. Det syns dock inte 

några inlägg som företaget uppmanar sina medlemmar att dela. 

 

 

4.6 Insamlat data från Jambo Tours Facebooksida  

 
Jambo tours hade 356 gillningar på sin Facebooksida när analysen genomfördes. 

Resultaten från Jambo tours Facebooksida som syns i tabellen 4.7 visar att företaget använder 

digitalt innehåll i form av bilder och videos, det finns även en ingående presentation om 

företaget och det framgår tydligt vilket företaget är. Det finns även tävlingar på sidan och 

länkar till hemsidan, YouTube och deras blogg. Facebooksidan innehåller information om 

erbjudanden och rabatter samt uppmaningar till köp av företagets produkter. Sidans 
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medlemmar är aktiva och postar även inlägg med digitalt material, dock finns inga tydliga 

indikationer som uppmanar till diskussion från företagets sida. Det finns inte heller några 

uppmaningar till att sprida företagets material eller att gilla sidan. Tider för chatt för 

användarna med företaget förekommer inte heller.  

 

 
 
4.7 Resultat av innehåll 
 

 

Fråga Ving Fritidsresor Jambo tours 

1. Använder företaget digitalt innehåll i form av bilder? Ja, i stor utsträckning Ja, i stor 

utsträckning 

Ja, i stor 

utsträckning 

2. Använder företaget digitalt innehåll i form av videos? Ja Ja Ja 

3. Presenteras information om företaget? Ja, i stor utsträckning Ja Ja, i stor 

utsträckning 

4. Finns det tävlingar för användarna? Ja Ja Ja 

5. Finns det inlägg som användarna uppmanas att dela? Nej Ja Nej 

6. Uppmanas användarna att besöka företagets hemsida? Ja Ja, i stor 

utsträckning 

Ja 

7. Finns det inlägg med kampanjer/rabatterade resor? Ja Ja, i stor 

utsträckning 

Ja 

8. Uppmanas användare till att “gilla” sidan? Ja Ja Nej 

9. Länkar Facebook-sidan till andra sociala mediesidor 

som företaget använder? 

Ja, YouTube, Twitter, 

blogg 

Ja, Twitter, 

YouTube 

Ja, YouTube, 

blogg 

10. Anordnas tider för chat med användare? Ja, men chatten sker på 

hemsidan 

Ja Nej 

11. Framgår det tydligt vilket företaget är? (Logotyper, 

bilder osv.) 

Ja Ja Ja 

12. Finns tydliga tecken på sidan som uppmanar till köp 

av företagets produkter? 

Ja, i stor utsträckning Ja Ja 
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13. Finns det bilder/videos från användarna på sidan? Ja Nej Ja 

14. Uppmanas användarna att sprida företagets material 

mot någon form av belöning? 

Ja, resecheck Ja, rabatter, 

presenter 

Nej 

15. Finns information om företagets produkter på sidan? Ja Ja, i stor 

utsträckning 

Ja 

16. Finns det uppmaningar till diskussion? Ja, i stor utsträckning Ja Nej 

Antal gillningar: 131.641 108.095 356 

 

 

Tabell 4.7 Resultat av de insamlade data från företagens Facebooksidor 
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5. Tolkning och analys av resultatet  

 

 
5.1 Innehållsanalys 

 
Gemensamt för Fritidsresor, Ving och Jambo tours är att de arbetar i stor utsträckning med 

digitalt innehåll i form av bilder och videos på sina Facebooksidor. Det finns även en tydlig 

profilering genom en allmän information och presentation om företagen och deras produkter 

på respektive sida. Detta medför att användare har stora förutsättningar att känna igen vilket 

företag som de kommit till. Fritidsresor och Ving uppmanar besökarna till diskussion på deras 

sidor, vilket är något som Thackeray et al (2012) menar är viktigt inom social 

marknadsföring. I Thackerays et al (2012) fyra-stegs-process är det viktigt för företaget att 

tänka ut en strategi för att engagera målgruppen genom att formulera fördelar för målgruppen 

att fortsätta vara ansluten med företaget. Utifrån resultaten av innehållsanalysen går det att 

utläsa att Ving, Fritidsresor och Jambo tours engagerar sina medlemmar genom tävlingar med 

priser, detta tillvägagångssätt kan skapa en word of mouth-effekt då medlemmarna även 

uppmanar sina vänner att delta i tävlingarna samt att deltagandet registreras på användarens 

nyhetsflöde vilket syns för användares vänner som kan länka tillbaka till företagets sida. 

Fritidsresor och Ving engagerar även målgruppen att delta genom att belöna dem med bland 

annat resecheckar, rabatter och presenter. Ett annat sätt att engagera sina medlemmar kan vara 

att bestämma speciella tider för chat på sidan, vilket kan locka fler användare att delta, detta 

är något som Fritidsresor bland annat nyttjar sin Facebooksida till. 

 

Innehållsanalysen visar att Fritidsresor uppmanar användarna att dela information om 

företaget med sina vänner. Precis som Qualman (2011) pekar på, att sociala mediers teknik 

öppnar en möjlighet att sprida information via “World of Mouth”, visar Fritidsresor att 

tekniken används för detta. Qualman (2011) menar att det är mindre sannolikt att 

informationen som konsumenter delar förlorar sitt ursprungliga syfte och sammanhang då det 

sprids digitalt. Detta gör Facebook till en möjlighet för företag att sprida information om 

företaget, vilket Fritidsresor visar exempel på, även om det är enstaka fall. Thackarey et al 

(2012) menar att en anledning för målgruppen att engagera sig på det sociala mediet är 

medlemmarnas/målgruppens intresse och kompetens för att främja produkterna eller 

tjänsterna. Genom att Fritidsresor uppmanar sina medlemmar att dela information om 

företaget, främjar Fritidsresor sina medlemmars kompetens för att främja deras verksamhet 

och produkter. Innehållsanalysen visar även att Ving och Jambo tours inte uppmanar sina 

medlemmar att dela information om företaget. Detta visar på att Ving och Jambo tours inte 

nyttjar verktyget för World of mouth som Facebook erbjuder.  

 

Thackarey et al (2012) menar att en anledning att engagera sig i sin målgrupp är att 

medlemmarna kan ge varandra support och svara på varandras frågor, vilket kan ske på 

Fritidsresors Facebooksida, då de uppmanar medlemmar till diskussion där de kan ställa 

frågor. Innehållsanalysen visar att det ej sker i Vings fall, då chatt/diksussion inte sker på 

Facebooksidan, utan på Vings hemsida. Dock visar detta inte att medlemmar inte kan ställa 

frågor direkt på Facebooksidan, utan det visar att Ving inte aktivt uppmanar medlemmarna att 

ställa frågor på Facebooksidan utan uppmanar medlemmarna att delta på en chat på Vings 

hemsida. På Jambo tours Facebooksida finns ej heller tydliga indikationer som uppmanar till 

diskussion från företagets sida, vilket visar att det inte nyttjar målgruppens kompetens att 



34 

 

svara på varandras frågor och fungera som en kundsupport medlemmar emellan.  

 

Precis som Lin och Faste (2012) menar att socialt media med digitalt innehåll hjälper 

människor att bygga relationer på ett kreativt sätt, visar både Fritidsresor, Ving och Jambo 

tours att de drar nytta av denna teknik för att bygga relationer med kunderna. 

Innehållsananalysen av Jambo tours Facebooksida visar att medlemmarna är aktiva och postar 

inlägg med digitalt innehåll. Thackeray et al (2008) påpekar på att tekniken för SNS´s kan 

engagera kunder i en kreativ process genom att medlemmarna kan producera innehåll, vilket 

visar sig tydligt på Jambo tours Facebooksida där medlemmarna producerar digitalt innehåll 

som visas på sidan och blir medskapare i företaget. 

 

Att alla företag använder digitalt innehåll på sin Facebooksida visar att de ingår i en kreativ 

process mot kunderna. Alla tre företag kan då genom tekniken för SNS´s nå kunderna på ett 

mer kreativt sätt, än vad de traditionella medierna ger verktyg för. Denna kreativa process kan 

kunderna då ta del av, vilket gör att alla tre företag i sin helhet använder Facebook som ett 

verktyg att dela digitalt innehåll med progressivt större sammanhang, vilket Thackeray et al 

(2008) menar är en del av sociala medier och dess utmärkande teknik.   

 

Jambo tours verkar inte i lika stor utsträckning som Ving och Fritidsresor använda sig av 

Facebooks marknadsföringsverktyg. Detta kan möjligtvis bero på att Jambo tours inte varit 

medlemmar på Facebook så länge och ännu inte hunnit utveckla en fullständig strategi för 

användandet av kanalen. 

 
 
5.2 Intervjuer 

 
Intervjuerna med Ving och Fritidsresor visade på många stora likheter i hur företagens 

Facebooksidor används. Detta kan bero på att företagens verksamhet generellt liknar 

varandra. Samtliga företag är stora svenska researrangörer som har samma målgrupper och 

liknade produkter, vilket även kan medföra att de arbetar på liknande sätt när det gäller 

marknadsföringsstrategier.  

 
 
5.2.1 Syfte 

 
Att det skett en förändring med företagens Facebooksidors syfte sedan de startade beror att de 

sociala medierna förändrar sig och att det finns en ökad kunskap om hur dessa går att använda 

samt vilka möjligheter som finns med social marknadsföring som inte fanns för bara några är 

sedan. Fritidsresor hade från början som syfte med sin sida att sprida information om 

företaget, synas med varumärket samt företagets produkter, vilket är de del av strategin med 

social marknadsföring. Under de år som Fritidsresor använt sidan har den utvecklats till att bli 

en kanal för kundsupport i större utsträckning än tidigare, vilket beror på att fler och fler 

användare har anslutit sig till sidan. En annan positivt påverkande faktor med att många 

medlemmar är att det är fler som ar aktiva vilket skapar en dialog medlemmar emellan på 

sidan. Detta medför att medlemmarna kan svara på varandras frågor, ge varandra tips, samt 

dela bilder och videos och på det viset blir medlemmarna sin egen kundsupport, är med och 

marknadsför företaget samt att det skapar ett engagemang och aktivitet på sidan som i sin tur 
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kan locka ännu fler medlemmar. Fritidsresor använder inte sin sida som en direkt kanal för 

försäljning detta sker enbart på företagets hemsida när det kommer till webbstrategier. Det 

kan vara svårt att sälja en resa genom att endast ge information och dela bilder och så vidare 

eftersom en resa kräver en relativt stor investering och planering men däremot kan det skapa 

inspiration till att resa. Då Facebooksidan länkar till hemsidan kan det även leda till 

bokningar, så på det viset kan sidan ses som en indirekt försäljningskanal. I likhet med 

Fritidsresor fungerar Facebook idag som en kanal för kundservice och marknadsföring även 

för Ving. Facebook fungerar där även som ett verktyg för social interaktion och skapar en 

dialog med kunderna, vilket Thackeray et al (2008) påstår är ett utfall av den teknik som web 

2.0 erbjuder. Även Mynatt och O´Day (1998) pekar på tekniken för SNS´s som kan minska 

avståndet mellan användarna. På detta sätt visar både Ving och Fritidsresor att tekniken för 

Facebook nyttjas för att minska avståndet mellan kund och företag. Genom det minskande 

avståndet kan företagen minska distansen mot kunderna i sin marknadsföring. Anledningen 

till att Jambo tours implicerade en Facebooknärvaro var att ej hamna efter för långt i de 

digitala kanalerna. Genom det empiriska resultatet kan vi se att Jambo tours visar strategiskt 

arbete kring den sociala mediestrategin då företaget, i enighet med Carlsson (2009), satt upp 

mål som i sin tur kan ge upphov till en effektiv och målinriktad användning av sociala medier. 

Målet för Jambo tours är att under 2013 få 3000 likes på Facebooksidan. Jambo tours menar 

att detta är en början på den sociala mediestrategin. Syftet för Jambo tours Facebooknärvaro 

har även utvecklats fram till idag, och syftet är idag att börja använda sidan som en kanal för 

samt att nå människor som är svåra att nå via andra kanaler. Detta visar även på att en 

utveckling har skett under den tiden Facebook-sidan varit aktiv hos Jambo tours, och den 

sociala mediestrategin kan då, i enighet med fyra-stegs-processen (Thackeray 2012) utvecklas 

om Jambo tours nyttjar användarnas engagemang och använda teknologi för att utveckla 

dialogen. 

 

Precis som Lin och Faste (2012) menar även att användningen av sociala medier varierar, 

beroende på syftet med det sociala mediet, kan en variation av användningen av Facebook ske 

mellan företagen. Från det empiriska resultatet kan vi se att syftet för webbnärvaron på 

Facebook är likt mellan Ving och Fritidsresor, vilket även leder till att användningen är 

väldigt lik dem emellan, även fast differenser finns i hur företagen väljer att profilera sig mot 

kunder. Fritidsresor väljer att inte fokusera på annonser och försäljning via Facebook, medan 

detta uppkommer på Vings Facebooksida och kommer att uppkomma på Jambo tours 

Facebooksida. Jambo tours är i starten på utvecklingen av Facebookanvändningen, men visar 

liknande önskemål om vad den framtida webb-närvaron ska generera, som en dialog men 

kunderna och en kanal för marknadsföring. Detta är likt vad Facebooknärvaron genererar till 

Facebook och Ving i dagsläget. 

 

 
5.2.2 Marknadsföringens målgrupp 

 
Det första steget i Thackerays el al (2012) fyra-stegs-process är att ta reda på om målgruppen 

finns på det sociala mediet. Detta är enkelt för företagen då segmentet för resor är väldigt stort 

och användare av Facebook finns inom flera kategorier av människor, vilket inkluderar 

barnfamiljer och vuxna par som är researrangörernas stora målgrupper.   

 

Ving engagerar sig i sin målgrupp på Facebook med syfte att skapa kommunikation och 

interaktion. Genom detta vill Ving att fansen förhoppningsvis sprider materialet vidare till 

sina vänner i samma målgrupp. Detta motsvarar Thackerays et al (2012) andra steg i 
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processen, där användarnas kompetens ska användas för att främja produkterna. Användarnas 

kompetens kan därför användas för spridning av Vings varumärke och de produkter som de 

erbjuder kunderna. Ving utnyttjar då Facebooks teknik för en framgångsrik 

informationsspridning med World of Mouth-effekt, som Qualman (2011) beskriver som den 

mest effektiva formen av marknadsföring. I likhet med Ving så använder Fritidsresor sin 

Facebooksida som en kanal för kommunikation och dialog med sin målgrupp. Även 

Fritidsresor använder målgruppens kompetens på Facebooksidan. Detta kan ske i form av att 

besvara varandras frågor men även när det gäller att dela innehåll, främst i form av bilder. 

Genom detta hjälper kunderna indirekt till med att marknadsföra företaget.  

 

Thackeray et al (2012) beskriver att det första steget i processen att interagera 

marknadsföringen i sociala medier är att definiera målgruppen och ta reda på hur de använder 

det sociala mediet. Utifrån resultatet kan vi se att Ving inte kan svara på hur målgruppen 

använder Facebook i allmänhet, utan att de endast är medvetna om hur målgruppen 

interagerar med Ving på Facebook. Dock så anpassas marknadsföringen kontinuerligt till 

målgruppen beroende på målgruppens aktivitet. Även fast Ving ej vet hur målgruppen 

använder Facebook i allmänhet, vilket Thackeray et al (2012) menar är en viktig del i 

processen, visar Ving en tydlig medvetenhet om hur målgruppen interagerar på Facebook. 

Genom denna medvetenhet kan Ving anpassa marknadsföringen till målgruppen och då öka 

aktiviteten och interaktionen från målgruppen. I likhet med Ving anser även Fritidsresor att 

det är svårt att ta reda på hur målgruppen använder Facebook i allmänhet. Fritidsresor visar 

även en strävan att veta hur målgruppen använder Facebook då stickprov görs på de mest 

aktiva användarna för att få en bättre bild av medlemmarna ser ut. På detta sätt kan 

Fritidsresor ta reda på hur målgruppen använder det sociala mediet. Jambo tours vet heller ej 

hur användarna använder Facebook i allmänhet, men de försöker se vad som skrivs på 

Facebook-sidan för att ta reda på hur målgruppen använder Facebook. Jambo tours visar en 

stor medvetenhet vilka typer av digitalt innehåll som gillas mer än andra, trots att det är i 

början av utvecklingen av Facebookanvändingen.  

 
 
5.2.3 Relationer/kommunikation 

 
Genom att både Ving och Fritidsresor använder till största del bilder i deras inlägg, med syftet 

att lättare engagera fansen, visar båda företagen att de använder den kreativa teknik som 

Facebook kan erbjuda företag att använda för att personifiera sig och inspirera fansen till 

resande. Precis som Thackeray (2012) menar att rätt teknik bör användas i dialogen för att 

engagera publiken, visar Ving, Fritidsresor och Jambo tours att de har en medvetenhet om 

vilket innehåll i inläggen som engagerar fansen på Facebook, vilket motsvarar det fjärde 

steget i Thackerays (2012) fyrastegsprocess. Ving besitter även en medvetenhet att 

användningen av bilder tar en stor plats i flödet på Facebook, vilket ökar deras synlighet på 

det sociala mediet. Precis som Thackeray et al (2008) menar att sociala medier kan vara ett 

verktyg för företag att dela information med ett progressivt större sammanhang, visar Ving att 

de strategiskt är medvetna om vilket typ av inlägg får störst synlighet på Facebook. Även 

Jambo tours visar en medvetenhet att Facebook kan, genom det digitala innehållet, fungera 

som en inspiration för användarna och motivation till resande. Likt Lin och Faste´s (2012) 

teori, visar Jambo tours att det även har en medvetenhet att teknologin för Facebook kan ge 

upphov till att kreativt profilera sig mot kunderna. 
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Precis som Carlsson (2009, s.121) menar att ett företagets engagemang i sociala medier även 

innefattar arbetet kring kundservice och internkommunikation, visar Ving att arbetet kring 

kommunikationen på Facebook integreras genom hela företaget. Detta genom att både bland 

annat kundservice, marknadsavdelningen och PR-informationsavdelningen är involverade. 

Även Fritidsresor visar exempel på att Facebook-kommunikationen integreras genom hela 

företaget. Detta genom att bland annat informationsavdelningen, IT och Contact Center är 

delaktiga. Fritidsresor menar att samarbetet möjliggör att de olika kunskaperna kan plockas ur 

organisationen för att få fram det bästa resultatet. Det visar på en medvetenhet om vikten av 

att företagets engagemang i sociala medier även ska innefatta faktorer som kundservice, 

internkommunikation och andra frågor (Carlsson 2009). På Jambo tours ansvarar 

marknadsavdelningen för kommunikationen via Facebook, men försäljningsavdelningen samt 

marknads- och säljansvarig är även involverade. Att Jambo tours är ett mindre företag än 

Ving och Fritidsresor kan ligga till grund för att Facebook är mindre integrerat genom 

företaget. Tidsaspekten kan även ligga till grund för en mindre integrerad 

Facebookanvändning. Jambo tours visar dock en medvetenhet om att en större interaktion 

mellan olika aktörer i företaget skulle gynna Facebookanvändningen, exemplifierat att 

guiderna ute på destinationer i framtiden önskas vara mer delaktiga och göra uppdateringar. 

 
 
5.2.4 Utvärdering 

 
Thackeray et al (2012) menar att företag bör utforma en plan för hur de kommer att utvärdera 

framgången med sin sociala mediestrategi. Ving har för det ändamålet mättal på siffror för att 

se hur trafiken ser ut på Facebook. En utvärdering görs även av Ving genom att mäta kvalitén 

i förhållande till andra företag, vilket visar att Ving har en framarbetad plan för att utvärdera 

framgången, vilket Thackeray et al (2012) pekar på är en viktig del i processen för att 

integrera sociala medier i företagets marknadsföringsstrategi. Även Fritidsresors utvärdering 

sker löpande i form av statistik för att följa upp vilka inlägg som gillas, delas och 

kommenteras mest. Detta medför att Fritidsresor, likt Ving, har en framarbetad strategi för att 

se vilka typer av inlägg som genererar mest aktivitet. Thackeray et al (2012) exemplifierar 

statistik över medlemmar som en metod att utvärdera framgången med sociala medier. Att 

både Ving och Fritidsresor använder statistik över hur användarna interagerar med olika typer 

av inlägg visar att företagen har en tydlig utvärdering. Fritidsresor exemplifierar hur 

statistiken kan användas på ett ytterligare sätt, genom att dem kan översikta statistiken för att 

hitta inspiration till nya inlägg. Resultatet visar generellt att statistiken för Facebookinläggen 

spelar en viktig roll för den sociala medie-närvaron via Facebook. På grund av Jambo Tours 

tidiga start i utvecklingen har de inte någon plan för att utvärdera framgången med Facebook, 

detta på grund av att de inte har en plan för hur sidan tydligt ska användas i företaget. Jambo 

tours har dock en medvetenhet vilka sorters inlägg som användarna interagerar mest med, 

vilket visar likt Ganley (2009) exempel på hur ett företag kan utveckla sin marknadsföring 

genom att lära känna användarna.  

 

Likheter finns mellan vad Facebooknärvaron har genererat till företagen. Fritidsresor menar 

att Facebook har skapat bra relation till kunderna och Ving pekar på att Facebook genererat en 

bra kommunikation mellan kunderna och företaget. Detta är något som både gynnar kunderna 

och företaget. Detta är enligt Thackeray et al (2012) anledningar för kunderna att engagera sig 

i ett företags Facebooksida, och skapar då ett engagemang från användarna. Även Jambo tours 

hoppas att Facebook i framtiden ska generera till en dialog till kunderna, detta genom att fans-

antalet ökar. 
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Både Ving och Fritidsresor pekar på den snabba informationsspridningen som Facebook ger 

upphov till. Företagen kan genom Facebook få ut information till användarna som ej behöver 

gå via andra medier. Ving menar även att Facebook fungerar som en snabb informationskanal 

för att nå ut med information till många människor samtidigt. Även Qualman (2011) pekar på 

sociala mediers möjlighet att snabbt dela information till många människor. Genom att dela 

informationen via Facebook, riskerar inte företagen att information heller förvrängs över tid 

och distans, vilket gör att en i mindre skala nedbrytbar spridning kan ske till kunderna. 
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6. Slutsatser och diskussion 

 

Syftet med denna undersökning var att utveckla en djupare insikt om hur Facebook kan 

användas som ett verktyg för marknadsföring för svenska researrangörer samt vilka strategier 

företagen idag har för marknadsföringen via Facebook. Tre researrangörer medverkade i 

undersökningen för att genom en intervju och en innehållsanalys besvara frågeställningen: 

Vilka strategier för social marknadsföring via Facebook finns hos svenska researrangörer? 

 

En slutsats som går att dra utifrån innehållsanalysen är att det är viktigt för företag som vill 

använda sig av social marknadsföring att lyckas engagera sin målgrupp att bli medlemmar på 

deras sida men även att få dem att vara aktiva. Aktiva genom att dela företagets innehåll och 

lägga upp eget innehåll i form av inlägg med till exempel frågor, feedback, bilder eller videos. 

Thackeray et al (2012) menar att potentialen med att använda sociala forum i sin 

marknadsföringsprocess kan införlivas genom att sätta kunden i centrum. Eftersom alla de 

företag som studerades på Facebook verkar ha till syfte att engagera sina målgrupper i en mer 

eller mindre utsträckning så kan denna punkt i Thackerays et al. (2012) fyra-stegs-process 

anses vara central för den sociala marknadsföringen.  

 

Utifrån resultatet framgår det att Jambo tours inte uppmanar sina medlemmar till “gillningar” 

och inte heller till att sprida information i syfte att få fler medlemmar på sin sida. Utifrån detta 

kan vi dra slutsatserna att eftersom Jambo tours är ett mycket mindre företag än Ving och 

Fritidsresor så finns det möjligtvis inte möjlighet till arbete med Facebook-sidan som 

marknadsföringskanal i lika stor utsträckning som de övriga företagen. Dessutom har Jambo 

tours inte använt sin sida lika länge som de övriga företagen och därmed inte ännu hunnit 

utveckla en webbstrategi i lika stor utsträckning som de andra. Jambo tours verkar vara mer 

benägna att endast vara tillgängliga för redan befintliga kunder och deras kunder verkar i sin 

tur vara engagerade utan strategiska påtryckningar från företaget. 

 

Precis som Carlström och Abraha (2011) kom även vi fram till att företagen generellt 

använder Facebooksidorna huvudsakligen till kommunikation med målgruppen samt för 

spridning av information via delningar. Vi kommer även fram till samma slutsatser att 

företagen inte använder Facebook till att hitta nya kunder som huvudsakligt syfte utan istället 

skapa närmare relationer till de redan existerande kunderna. På detta sätt visar 

undersökningen att företagen använder tekniken för SNS´s för att minska avståndet mellan 

företagen och dess kunder, och på så sätt komma närmare kunderna i sin marknadsföring, 

vilket Thackeray et al (2008) menar är ett sätt som företag kan nyttja sociala medier. 

 

Resultatet i undersökningen visar att stora skillnader fanns mellan företagen som varierade i 

storlek. De stora företagen hade liknande strategier för marknadsföring medan företaget av 

små/medelstor storlek visade tydliga skillnader i marknadsföringsstrategierna i förhållande till 

de stora företagen. Resultatet visar då att stora researrangörer med omsättning på över 50 

miljoner euro/år kan besitta liknande marknadsföringsstrategier för sociala medier medan 

små/medelstora företag kan variera i marknadsföringsstrategierna för sociala medier. De 

empiriska data visar att detta kan bero på företagets resurser för marknadsföringen. Större 

resurser kan då leda till en större och snabbare utveckling för att etablera företaget på 

Facebook.   

 

Det empiriska resultatet visar att alla de medverkande företagen har svårt att veta hur den 

definierade målgruppen använder det sociala mediet i allmänhet. Thackeray et al (2012) 

argumenterar att detta är en viktig del i processen att integrera en social mediestrategi i 
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företaget, vilket gör att detta är en del som alla de medverkande företagen kan utveckla för att 

ännu mer kunna anpassa marknadsföringen för den målgrupp som använder Facebooksidorna. 

Om företagen skulle utveckla strategier eller verktyg för att veta hur målgruppen integrerar 

med Facebook i allmänhet, skulle målgruppsanpassningen för marknadsföringen bli ännu mer 

precis. Detta kan i sin tur göra att företagen kan utvecklas genom att företagen kan få 

information om användarna och deras intressen. Precis som Ganley (2009) argumenterar att 

företag kan, genom att lära känna sina kunder via SNS´s, få veta hur företaget på bästa sätt 

kan nå kunderna. 

 

Det empiriska resultatet visar exempel på hur researrangörer har anpassat sin marknadsföring 

efter web 2.0 och dess specifika teknik. Det kan vara intressant att föra vidare en diskussion 

vad som är nästa steg inom webbteknologin är och vad “web 3.0” innebär. Kan man på något 

sätt förutspå vad det innebär för researrangörer och vilka möjligheter detta skapar? Hur kan 

researrangörer anpassa deras marknadsföringsstrategier för att möta den framtida tekniken för 

webben? Även annan medieteknologisk utveckling kan vara intressant att se hur de påverkar 

researrangörer, dess verksamhet i helhet samt dess marknadsföring och hur nya kanaler 

utvecklas där företaget ska möta kunderna. 

 

Denna undersökning visar även att det finns ett växande intresse från företagen att utveckla 

arbetet och strategierna för marknadsföringen via Facebook. Samtliga företaget som 

medverkar i undersökningen ser även många fördelar med Facebook och dess teknik som ett 

verktyg att nå och komma närmare kunderna. En vidare diskussion kan göras om Facebook 

kan fungera som ett verktyg för företag att hitta nya potentiella kunder till företaget, eftersom 

detta ej visare sig vara ett primärt syfte hos företagen som ingick i denna undersökning. Ett 

fokus kan då läggas på om tekniken för Facebook är tillräckligt utvecklad för att detta syfte 

ska kunna nyttjas av företag. 

 
 
6.2. Metodreflektion  

 
Denna undersökning bygger på tre intervjuer gjorda på tre företag inom resebranschen och en 

innehållsanalys på vardera företag. En nackdel med att använda sig av intervjuer som metod 

för undersökningen kan vara att insamling och bearbetning av data tar lång tid, vilket kan leda 

till ett begränsat empiriskt material. Bell (2006, s.167) påstår även att det finns en risk för 

skevhet (bias) i resultaten då intervjuer används som metod. Per definition betyder skevhet att 

intervjuaren har en förvrängning av omdöme, förutfattade uppfattningar och otillbörlig 

påverkan (Ibid, s.167). Bell (2006, s.167) menar att denna skevhet kan bli tydligare om flera 

olika intervjuare används i en och samma undersökning, och att detta då kan bli tydligt i 

analysen och tolkningen av det empiriska materialet, då en persons uppfattningar och 

tolkningar kan anses vara fördomsfulla av en annan person (Bell & Opie 2002, se Bell 2006, 

s.167). För att försöka undvika skevhet i undersökningen har vi då haft en strävan att vara 

insiktsfulla, på vår vakt och kritiska när det gäller tolkningen av data, samt ständigt ifrågasätta 

vår egen praxis. Samma person har även utfört samtliga intervjuer för att säkerhetsställa att 

intervjuerna utförs på så liknande sätt som möjligt. En medvetenhet finns att intervjuaren kan 

påverka respondenten, samt att respondenterna kan påverkas på olika sätt av olika intervjuare. 

I och med att en person utfört samtliga intervjuer har vi försökt uppnå att det empiriska 

materialet ej ska påverkas av flera intervjuare. Metodens höga grad av skevhet ger även en 

subjektiv bild av fenomenet och kan leda till differenser i resultat, om undersökningen skulle 
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göras om på nytt. 

 

En undersöknings reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter (Bell 2006, s. 117). I 

denna undersökning intervjuades representanter från tre svenska researrangörer. Att två av 

företagen är av liknande storlek kan göra att liknande marknadsföringsstrategier finns hos 

företagen, samt att andra researrangörer kan ha andra strategier för marknadsföring via sociala 

medier. Denna undersökning kan därför ej vara representativt för alla researrangörer utan ger 

exempel på hur sociala medier används utifrån en viss kontext. De personer som blir 

intervjuade i undersökningen kan därför inte vara representativa för en hel population. Två av 

de researrangörerna som medverkade i undersökningen speglar dock en stor del av marknaden 

så de besitter flest marknadsandelar och kan därför vara representativa för undersökningens 

syfte. Den tredje researrangören var av små/medelstor grad och användes i undersökningen 

utifrån Trosts (1986, se Ryen 2004) rekommendationer om att skapa en spridning i 

variablerna för urvalet. Den i storlek mindre researrangören kunde därför representera 

marknadens i storlek mindre researrangörer än de marknadsledande researrangörerna. 

 

Tidsperspektivet kan påverka undersökningens reliabilitet då resebranschen kan vara 

förändlig, samt att strategier för marknadsföring förändras över tid. Då tekniken för sociala 

medier utvecklas, finns en förståelse att företags marknadsföringsstrategier via sociala medier 

kan utvecklas parallellt med teknikens utveckling. Även detta gör att reliabiliteten blir lägre 

eftersom det kan bli annorlunda resultat som undersökningen görs om på nytt. För att öka 

reliabiliteten har vi istället redovisat en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen som problemformulering, val av undersökningspersoner, 

intervjuanteckningar, intervjuutskrifter samt beslut om analys av data.  

 

I den teoretiska referensramen behandlas även en tidigare C-uppsats inom samma ämne. 

Denna uppsats har som syfte att presentera en nygjord studie inom ämnet samt att kunna 

jämföras med resultatet i vår analys. Williams (2002, se Bryman 2008, s.79) menar att 

fallstudier kan uppnå en form av generalisering genom att hänvisa till resultat från jämförbara 

fall som studerats av andra forskare. Bryman & Bell (2005, s.307) menar även att forskare 

ska, utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig 

forskning, försöka säkerställa att han eller hon agerat i god tro. Genom att medvetet försöka 

undvika att personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka utförandet av och 

slutsatserna från undersökningen, har vi försökt att öka möjligheten att granska och 

konfirmera. 

 

Väsentlig litteratur har även genomgåtts för att hitta parametrar som visar hur företag bör 

använda sociala medier för deras marknadsföring. Detta för att på bästa sätt veta vilka 

variabler och parametrar som ska användas för att kunna svara på den valda frågeställningen. 

För att stärka validiteten i undersökningen har även transkribering av intervjuer genomförts 

för att försöka säkerhetskälla att de resultat vi visar i undersökningen är i enighet med den 

sociala verklighet som respondenten försökt visa oss genom intervjun. En avsikt att analysera 

och tolka resultatet på ett objektivt sätt har även legat till grund som en avsikt att öka 

validiteten i undersökningen. Eftersom kvalitativa studier i normalfallet inbegriper att 

undersöka en liten grupp individer som har vissa gemensamma egenskaper, kan kvalitativa 

resultat tendera att ha fokus på det kontextuella unika och betydelsen av den aspekt av den 

sociala verklighet som studeras (Bryman & Bell, s.307). För att öka validiteten i 

undersökningen har även en strävan skett att göra redogörelserna för den “kultur” som 

beskrivs så tät och fyllig som möjligt. Detta för att resultaten ska kunna vara överförbara till 
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en annan typ av miljö eller undersökningen som berör andra typer av företag än 

researrangörer. Innehållsanalysen fungerade i undersökningen som ett komplement till den 

kvalitativa delen av undersökningen för att ge kvantifierbara och mätbara resultat. Då 

metoden innehållsanalys är en öppen forskningsmetod, ökar undersökningens validitet genom 

att replikationer och uppföljningsstudier lätt kan göras då metoden anses vara en objektiv 

analysmetod (Bryman 2008, s.296).  

 

Syftet i undersökningen var att se vilka strategier för marknadsföringen via sociala medier 

som finns idag hos företag inom resebranschen. Eftersom frågeställningen besvarades utifrån 

ett bekvämlighetsurval kan vi därför inte generalisera slutsatserna som tas fram i denna 

undersökning, utan resultatet visar istället på det valda fenomenet i en vald kontext.  
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9. Bilagor  

 
 
9.1 Intervjuguide 
 
 

1. Vad har du för position på företaget? 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har du arbetat inom detta område? 

 

Syfte 
 

4. Hur länge har ni använt er Facebook-sida? 

 

5. I vilket syfte började ni använda Facebook? (Tex. Kommunikation, marknadsföring, 

informationsspridning) 

 

6. Vilket syfte har ni idag med webbnärvaron via Facebook? 

6.1 Vilka långsiktiga mål finns med er webbnärvaro? 

6.2 Vilka kortsiktiga mål finns med er webbnärvaro? 

 

7. Vilken information anser ni är viktigast att sprida via Facebook? 

(Tex. Digital information, information om företaget, information om produkter/rabatter etc) 

 

8. Vad anser ni er uppnå med er närvaro på Facebook som ni inte uppnår genom er hemsida? (Kan 

Facebook-sidan ses som ett komplement till hemsidan?) 

 

Målgrupp 
 

9. Vilken är den definierade målgruppen som marknadsföringen riktar sig till på Facebook? 

    9.1 På vilket sätt använder målgruppen Facebook i allmänhet?   

    9.2 Vilka anledningar finns för att engagera sig i denna målgrupp? 

9.3 Vilka fördelar finns för målgruppen att engagera sig i er Facebooksida? 

    9.4 Hur anpassas marknadsföringen för denna målgrupp? 

    9.5 Hur engageras målgruppen till att delta på Er Facebook-sida? 

 

10. Vilka strategier finns för att få fler “likes” och få fler deltagare på Er Facebook-sida? 

    10.1 Varför är detta viktigt? 

 

11. Uppmanas målgruppen att dela era inlägg med sina vänner på Facebook? 

    11.1 Om, ja. På vilket sätt? 

    11.2 Finns det en plan för hur mycket ni vill att era inlägg ska spridas på Facebook? 

 

12. Kan målgruppen dela sina egna innehåll på er sida? 

    12.1 Om ja, hur stödjer det era kampanjer? 
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Relationer/Kommunikation 

 

13. I vilken frekvens (hur ofta) uppdateras Facebook-sidan? 

    13.1 Vad består inläggen till störst del av? (Bilder, text, tävlingar etc) 

 

14. Vad vill företaget uppnå med kommunikationen via Facebook? (Tex. Trygghet, engagemang, 

lojaltet etc) 

    14.1 Hur görs detta i praktiken? 

 

15. Vilka strategier finns specifikt för att bygga relationer mellan företag och kund? 

    15.1 Vilka strategier finns för att skapa dialog mellan företag och kund? 

    15.2 Finns strategier för att bygga relationer med nya kunder? 

 

16. Vilka strategier finns för att hantera feedback på Facebook? 

    16.1 Hur hanteras negativa kommenterar från kunder? 

    16.2 Hur hanteras positiv feedback från kunderna? (hur används den informationen?) 

    16.3 Vilka strategier finns för att besvara frågor från kunder via Facebook? 

 

17. På vilket sätt används digitalt innehåll (bilder, videos) i marknadsföringen på Facebook? 

 

18. Vem/vilken funktion inom ert företag är ansvarig för Facebook-kommunikationen? 

 

 

Utvärdering 

 

19. Finns det en plan för hur framgången med den sociala mediestrategin på Facebook utvärderas? 

 

20. Hur hanteras statistik för Facebookinläggen? 

    20.1 Vilka typer av inlägg delas mest? 

    20.2 Vilka typer av inlägg gillas mest? 

    20.3 Vilka typer av inlägg kommenteras mest? 

 

21. Vad har Facebook-sidan genererat till företaget? 

    21.1 Har Facebook-sidan genererat fler kunder? 

    21.2 Har Facebook-sidan genererat fler sålda resor? 

    21.3 Har Facebook-sidan genererat fler återkommande kunder? 
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9.2 Transkriberade intervjuer 

 

 

9.2.1 Ving 
 

Intervju med Ving 

 

Respondent: Robert Gunnarsson 

Intervjuperson: Therese Hollstensson 

Antecknare: Emelie Nordholm 

Intervjun genomfördes: 2012-12-12 Kl 13.00 på Vings kontor i DN-huset i Stockholm 

Intervjun varade i: 24,59 minuter 

Miljö: Intervjun genomfördes i ett avskilt och tyst rum där Robert Gunnarsson, Therese Hollstensson 

och Emelie Wiklund var närvarande. 

 

Bakgrund 
 

- Vilken är din position på företaget? 

Robert: Jag är ansvarig för sociala medier och projektledare för allt mobilt. Så att allt socialt.. eh.. som 

vi gör, bloggar, Facebook, Twitter, Youtube, allting som är liksom digitalt, socialt.. eh.. men sen även 

då mycket mobilt. Ja som våra appar och sånt också. 

 

- Okej, det var dina huvudsakliga arbetsuppgifter med, det går in lite där i nästa fråga. 

Robert: Absolut, det är mycket jobb med hur vi kommunicerar på Facebook, Twitter och olika kanaler. 

Och att producera innehåll till dom, göra uppdateringar och se vilka uppdateringar som går bra och 

försöka utveckla dom mer. 

 

- Hur länge har Du arbetat inom det området? 

Robert: I sex-sju år.. kanske nått sånt. 

 

- Här på Ving? 

Robert: Här har jag bara jobbat i tre månader 

 

- Okej 

Robert: Så att på andra företag men inom resor, har jobbat mycket uppe i fjällen till exempel på 

Skistar och Idre Fjäll. En mindre resebyrå som heter Langry i Göteborg. 

 

 

Syfte 
 

- Hur länge har ni använt Facebook-sidan för Ving? 

Robert: Vi har fyra olika sidor men den största sidan, eller första sidan, den startade upp 2008. Så sen 

dess då, fyra år. 

 

- Och vad var syftet med att starta en Facebook-sida? 

Robert: Ehh.. syftet var att .. vi såg väll att våra kunder fanns på Facebook och därför ville vi möta 

dom där.. på samma ställe. 

 

- För en kommunikation? 
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Robert: Precis, för att kommunicera med våra.. det är precis som att vi inser att vi måste ha en telefon 

öppen för att det är många som ringer oss. Vi inser att vi måste ha mail för att många vill skicka mail 

och samma sak är det med Facebook, Twitter och andra kanaler. 

 

- Vad är syftet idag med Facebook, har det förändrats något sen den startades upp? 

Robert: Ehh.. nej, det är ganska samma. Att hjälpa våra kunder, svara på frågor, finnas där för dom 

och även kunna liksom marknadsföra sig såklart och få ut och få spridning på det som vi tycker är 

roligt och viktigt om våra resmål och så. Det är ungefär, det är väll samma idé som från början. 

 

- Finns det några långsiktiga mål med Facebook-sidan? 

Robert: Ehh.. inga jättelångsiktiga kanske. Men vi vill vara bäst på att bemöta våra kunder i alla 

kanaler och då ingår även Facebook. Så det är ett mål, att vi ska vara så bra som möjligt på kundtjänst, 

kundservice. Ehh.. ah och sen har vi liksom lite andra mål kring interaktion och likes och ja, hur 

mycket trafik vi ska driva från sociala medier till Ving.se för att det är där vi säljer våra resor. Och vi 

säljer 70 % av våra resor på webben. Och vi driver väldigt mycket trafik från nyhetsbrev och från 

kampanjer och Addworks på Google och ja.. sociala medier. Så att då är ett av syftena att finnas där, 

eller ett av våra mål är att driva en visst mängd trafik och sen att den ska konvertera till försäljning på 

Ving.se. 

 

- Finns det kortsiktiga mål? 

Robert: Det är nog lite samma. Vi har trafikmål som.. vi ska driva trafik och försäljning. Sen har vi ju 

liksom.. ja vi har inga super fyra-fem år framåt långsiktiga.. För vi tror att det är lite, det är svårt att 

jobba med för långsiktiga mål i sociala medier. 

 

- Vilken information är viktigast att sprida via Facebook tycker ni? 

Robert: Vi har en ganska varierad information. Det är inte så mycket finansiell info, inte så mycket 

invest relations info utan mer sånt som är väldigt kundnära.. sånt som folk gillar, resmål, hotell, Lollo 

och Bernie våra maskotar. Mycket kring resande och resmål och såna saker. Mycket härliga bilder och 

filmer, sånt som folk kan relatera till. 

 

- Vad anser ni er uppnå med er närvaro på Facebook som ni inte uppnår genom er hemsida? 

Robert: Ehm.. det vi uppnår är en väldigt bra dialog med våra kunder och en social interaktion med 

våra kunder. Där vi verkligen kan prata med dom och få input på.. ja.. produktutveckling kring resmål 

och.. allt det.  Så interaktion med våra kunder. Och sen även spridningen socialt som är lite svårare att 

få annars. Annars måste man ju gå in på Ving.se och säga till någon “Ja tycker att du ska gå in här 

också” men via Facebook är det så enkelt att dela och allt är så delningsbart. Så det är ju bättre. Eller 

en fördel. 

 

Målgrupp 
 

- Har ni en definierad målgrupp som marknadsföringen riktar sig till på Facebook? 

Robert: Ehm.. det är samma målgrupp som vi har generellt och det är ju barnfamiljer, egentligen. Så vi 

skiljer oss inte så till någon annan målgrupp på Facebook men, Facebook är ju så pass stort att.. jag 

menar.. det är ju halva Sveriges befolkning som har Facebook det är väldigt brett genom alla 

kategorier. 

 

- Vet ni hur målgruppen använder Facebook i allmänhet? 

Robert: Nja, det jag kan uttala mig om är egentligen hur de interagerar med oss och det vi gör. För det 

är svårt att såhär men.. vi kan ju inte gå in och kolla på hur dom gör. Sen kan man ha en känsla för de 

allmänt. Men dom är ganska.. gillar att interagera med oss iallafall och vårt innehåll. Så vi får ju 

väldigt mycket likes på bilder och det vi delar med oss av. Så dom är väldigt aktiva, absolut. Och det 

är främst dom som vi har.. som följer oss på Facebook, är främst kvinnor, 35 till 50. Och det stämmer 

rätt in i vår målgrupp. Eftersom det är kvinnan som fattar köpbeslutet i familjen. 

 

- Finns det några anledningar att engagera sig i den här målgruppen? Nu var ju det eran målgrupp 
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generellt. 

Robert: Jo men precis. Det är ju där som vi.. det är ju dom som är våra kunder. Så det är därför vi ska 

prata med dom och interagera med dom. Förhoppningsvis så ska ju även dom sprida sitt material 

vidare till sina kompisar som är i samma målgrupp. 

 

- Finns det några fördelar för dom att vara engagerade i er Facebooksida? 

Robert: Det vill jag ju tro att det finns iallafall och vi har ju ganska många fans.. så att det tror jag. Eh 

och vi delar ju dels med oss av kampanjer och erbjudanden och sånt ganska först, så att man får ofta en 

liten sån förhandsvisning av erbjudanden och kampanjer som kommer att gå ut och det är många 

trogna kunder som följer oss, så dom tycker det är bra att kunna följa med. Man får ju koll på nyheter 

som vi har och nya resmål, destinationer och tävlingar man kan vinna saker.. och sånt. Så absolut. Man 

får liksom vara med.. och prata med oss. 

 

- Anpassas marknadsföringen på något speciellt sätt till målgruppen på Facebooksidan? 

Robert: Vi anpassar den hela tiden så att beroende på vad folk gillar och vad folk går igång på, 

kommenterar, gillar, delar och interagerar med, så försöker vi att.. vi lär oss utav det och postar med av 

den sortens innehåll. Så det är konstant anpassning till målgruppen. 

 

- Försöker ni engagera målgruppen till att delta mer på Facebooksidan på något sätt? 

Robert: Absolut, vi uppmanar ju att gilla och kommentera och va med och .. liksom interagera med 

oss. Så absolut, och ber om hjälp med frågor. Häromdan hade vi en sån som skrev på vår 

Facebooksida och hennes son hade lite kriterier på ett resmål. Det skulle vara inte så lång flygresa, det 

skulle vara turkost vatten och det skulle vara pannkakor till frukost. Och så skrev hon till oss då och då 

lyfte vi upp det som en fråga till våra fans och frågade “kan ni hjälpa oss med att svara på den här 

frågan?”. För hon vill veta vilken hotell hon ska åka till. Och då fick vi in svar på lite olika hotell och 

vad folk tyckte själva. Så vi försöker engagera så mycket som möjligt och det är det som är roligt när 

vi ser att det händer saker. 

 

- Har ni några speciella strategier för att få mer gillningar från dom som deltar på Facebooksidan? 

Robert:  Vi har lite såna här unika saker.. ehh.. som att man kan få med på såna här, få reda på happy 

hour erbjudanden och sånt innan andra får reda på det. Tävlingar och såna saker. Och det är ju sånt 

som driver gillanden. Sen så annonserar vi en del för att få in fler likes också. Att försöka och hitta 

såna som tycker att vi är roliga och intressanta. 

 

- Varför är det viktigt att ha många likes? 

Robert: Det i sig kanske inte är så jätteviktigt. Men det är viktigt att vi har många som är engagerade, 

fans som vi kan interagera med och som tycker vi är roliga och intressanta. Det är ett väldigt bra forum 

för att kunna inspirera till resande. Så får vi in folk som ser det här och följer med, och börjar 

kommentera och gilla så kan vi förhoppningsvis få dom att resa med oss. Det tycker vi är jättekul. 

 

- Uppmanas målgruppen att dela era inlägg med sina vänner på Facebook? 

Robert: Ibland, i vissa inlägg som vi gör. Eller tävlingar och så. 

 

- På vilket sätt gör ni det? 

Robert: Vi skriver bara “Dela gärna med era vänner” eller “Bjud in era vänner” 

 

- Finns det en plan för hur mycket ni vill att era inlägg ska spridas på Facebook? 

Robert: Ehmm.. nej. Vi har ingen. 

 

- Kan målgruppen dela sina egna innehåll på er sida? 

Robert: Absolut. Vi får in väldigt mycket bilder av folk som har varit på semester och kommit hem 

med en fulladdad kamera. Eller en fylld kamera, inte fulladdad kanske då. Fulladdad med bilder men 

inget batteri kvar. Så laddar de upp bilderna på vår sida och tackar för en härlig semester eller sådär. 

Och det är många som skriver och kommenterar på vår sida varje dag. 
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- Hur stödjer det era kampanjer? Kan det stödja er på något sätt? 

Robert: Absolut, ibland har vi kampanjer när vi uppmanar våra fans att dela med sig av bilder eller 

restips eller vad som helst. Så då kanske det är det viktigaste i kampanjen. 

 

Relationer/Kommunikation 
 

- Hur ofta uppdaterar ni Facebooksidan? 

Robert: Jag tror att det är 1.1 gång per dag nånting. Man kan se statistiken på Facebook, så vi kör i 

snitt en gång per dag, på vår största sida. Sen har vi lite andra .. vi har ju en sida för våra Sunwing 

Resorts som är våra koncepthotell för familjer och där är vi inte lika frekventa. Men det känns som om 

att tidigare pratade man mycket om att uppdatera den 3 gånger i veckan eller någonting max. Men 

informationsflödet ökar ju hela tiden på Facebook, så man sjunker ju hela tiden längre och längre ner i 

flödet. Så vi gör nog.. cirka en gång per dag. Det tycker vi känns lagom. 

 

- Vad består inläggen till störs del av? 

Robert: Bilder! Om man ska ta ett enkelt svar. Vi försöker variera så mycket som möjligt, men bilder 

tar mer plats i flödet och det är mycket lättare att engagera i en bild än bara en text eller en länk. 

 

- Vad vill ni uppnå med kommunikationen via Facebook? 

Robert: Vi vill.. dels vill vi ju liksom marknadsföra oss genom att lägga ut saker och .. det är ju lite 

olika delar som vi pratade om förut. Men dels är det ju marknadsföringsdelen där vi postar upp 

uppdateringar, nyheter och kampanjer och såna saker. Och då vill vi ju förstås få fler att åka med oss 

och resa med oss. Sen har vi den andra delen som är lite mer kundrelation och att vi vill hjälpa våra 

kunder med restips och svara på frågor och .. ja allting som kan vara värt att vetas inför en resa. 

 

-Hur gör ni det i praktiken? 

Robert: Hur då menar du? 

Emelie: Det är precis som du började beskriva, hur ni praktiskt gör det. 

Robert: Ja, vi finns där och svarar på frågor. Då har vi ett team som sitter och svarar på frågor. Så det 

är 15 personer som går på schema och en åt gången som är ansvarig. Och annars så postar vi ju 

uppdateringar. Helt enkelt. 

 

- Finns det några strategier för att bygga relationer kunden? 

Robert: Ehh.. Inga kanske.. eller ja att vi ska kunna .. Vi försöker lägga ut saker som engagerar och 

involverar våra kunder. Så det är vår strategi, att försöka att hela tiden bredda det och bli bättre och 

verkligen ta till oss av det som skrivs och  bli bättre hela tiden i våra svar. Så det är en strategi, 

konstant utveckling och att vi inte står till. 

 

- Finns det några strategier för att skapa dialog med kunden? 

Robert: Att vi frågar “Vad tycker ni?” eller “Vart är ditt favoritresmål?” eller “Vad tycker du om 

Jamaica?”. Vi försöker liksom få dom att engageras. Så det är väll strategin. 

 

- Finns det några andra strategier för att  bygga relationer med nya kunder? 

Robert: Med nya kunder, menar du potentiella kunder då? 

Therese: Ja såna som ni vill få in på Facebook-sidan, som inte redan är delaktiga. 

Robert: Ja, vi försöker ju sprida ut att vi finns på sociala medier. På ving.se, våran startsida kan man 

enkelt se vart vi finns. Så det är ett sätt. Sen i våra nyhetsbrev och ja.. på så sätt så syns vi ju med våra 

kanaler. Men det är inte förnst vi får in dom egentligen i våra sociala kanaler som vi kan skapa en 

relation med dom och skapa ett ansikte för Ving, en personlighet för vårt varumärke. 

 

- Har ni några strategier för att hantera feedback på Facebook? 

Robert: Absolut, vi tar in.. allt vi får in tar vi till oss och funderar över hur vi kan utveckla oss och så 

tar vi det vidare. Vi är ju ett ganska stort företag så vi tar det vidare med olika avdelningar. Så att om 

det är någonting som rör till exempel våra Sunwing eller Sunprime, våra koncepthotell, så tar vi det 

vidare resorts and hotels, våran avdelning som jobbar med våra koncepthotell. Eller så.. ja liksom.. 
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olika avdelningar beroende på vilken de rör. 

 

- Hur hanteras positiv feedback? 

Robert: Om någon skriver “Tack så jättemycket för en fin semester” och sådär så försöker vi bara 

bekräfta att vi har sätt dom och tacka dom för att dom delar med sig utav de om de lägger upp en bild 

eller nått sånt där. Ofta är det ju.. vi jobbar ju mycket med relationer mellan våra kunder och vår 

personal. Så ofta är de någon som skriver “Tack för en jättefin vecka och fantastiskt att träffa erat 

team, showteam nere i Egypten” och så skickar dom en hälsning till dom. Då tar vi till oss den och 

skickar den vidare till dom så dom får ta del av det. 

 

- Finns det några strategier för besvara frågor från kunder? 

Robert: Absolut. Vi tar in allt som vi får in, allt som kommer in på vår sida har vi ett verktyg för så vi 

får in allt i det. Så sitter vi och svarar på allting som kommer in. Så strategin är att vi svarar på allt som 

kommer, så fort som möjligt. 

 

- På vilket sätt används digitalt innehåll i marknadsföringen på Facebook? 

Robert: Bilder är 80-90 % av våra gånger vi lägger upp någonting. Video ett par 5 % kanske och sen 

resten textannonser. Så bilder står för den absolut största delen. För bilder tar bra plats i flödet och 

engagerar många. 

 

- Vilken funktion på företaget är ansvarig för kommunikationen på Facebook? 

Robert: Marknadsavdelningen. Eller ja, den är.. jag är ju anställd på marknadsavdelningen men jobbar 

väldigt mycket med kundservice och med.. alla avdelningar egentligen. Så det är liksom en mix-roll. 

Även mycket med PR-informationsavdelningen och kundtjänst och liksom.. alla delar. Men den är 

formellt på marknad. 

 

Utvärdering 
 

- Finns det en plan för hur framgången med den sociala mediestrategin på Facebook utvärderas? 

Robert: Förutsätter du att det är en framgång? Det låter bra. Absolut, vi har såna här mättal på siffror; 

Vad är det vi ska driva för trafik, hur mycket ska dom konvertera, hur många ska söka på resor, hur 

många ska köpa resor. Så det har ganska tydlig utvärdering på. Sen gör vi även mätningar i kvalitén på 

snabbt vi svarar och hur vi svarar och jämför oss sen med våra konkurrenter och andra branscher för 

att se hur snabba vi är på Facebook och .. så det finns planer för det, absolut. 

 

- Hur hanteras statistik för Facebook-inläggen? 

Robert: Vi använder Facebook insights, den inbyggda funktionen som finns för alla Facebook-sidor. 

Och kollar då.. på det som man interagerar mest med. 

 

- Precis, då undrar vi vilka inlägg som delas mest? 

Robert: Man kan väll enkelt säga att det är de klassiska, härlig strand.. solig bild med strand. Och dom 

klassiska karibiska ö-bilderna delas i större utsträckning än andra bilder. Och det är egentligen samma 

som delas och gillas mest. Dom följer varandra ganska mycket åt. Men sen så får man ju lite mer svar 

på frågor och sånt och kommentarer om man ställer frågor.. och försöker få svar från fansen.  

 

- Vad har er Facebook-sida genererat till företaget? 

Robert: Den ger bra kommunikation till våra kunder och hjälper till att svara mycket på frågor, det är 

ett bra verktyg att hjälpa våra kunder. När vi har kriser som problem med askmoln, tsunamis eller 

andra saker så är de en väldigt snabb informationsspridning vilket underlättar när vi vill nå ut till 

många samtidigt. Sen marknadsföringsmässigt såklart, att vi syns på ett bra sätt. 

 

- Har det genererat fler kunder? 

Robert: Ja, det tror jag. Det är jättesvårt att veta men.. Vi ser ju att vi säljer resor via Facebook och så.. 

det kan man säga. Sen vet man ju inte om de var nya kunder eller gamla kunder. Men absolut, vi säljer 

en del resor för att vi finns på Facebook. Återkommande kunder.. det tror jag. Vi bygger ju en relation 
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med kunderna på ett sätt, så vi vill ju gärna att när man kommer tillbaka från en resa att man gillar oss 

på Facebook så de kan.. så man får följa med lite mer. 

 

 

 

9.2.2 Fritidsresor 
 

 

Intervju med Fritidsresor 

 

Respondent: Marie Malmros, David Nilsson 

Intervjuperson: Therese Hollstensson 

Antecknare: Emelie Nordholm 

Intervjun genomfördes: 2012-12-13 Kl 10.00 på Fritidsresors kontor på Söder Mälarstrand 27 i 

Stockholm 

Intervjun varade i: 1 timme och 02,29 minuter 

Miljö: Intervjun genomfördes vid ett bord på öppen kontorsplats där Marie Malmros, David Nilsson, 

Therese Hollstensson och Emelie Wiklund var närvarande. 

 

Bakgrund 
 

- Vad har ni för position på företaget och arbetsuppgifter? 

David: Min officiella titel är Internet Maketing Specialist – en flummig titel om jag får säga det själv. 

Tidigare så har jag jobbat med många olika områden, där av titeln. Nu och framöver kommer jag att 

fokusera på sociala medier och sökmotorsoptimering – så det är det jag kommer göra framöver. 

Marie: Du jobbar i Fritidsresor Sverige, så får man säga. 

David: Och även sociala medier och sökmotorsoptimering av att... ja men, en del tidigare också, plus 

att jag har haft en mängd andra områden så det har varit lite ofokuserat där. 

Marie: Och jag jobbar då på informationsavdelningen och har någon lång titel som inte är helt viktig i 

sammanhanget, så vi kan säga informatör men också…. en hyfsat ny titel som Product Presentation 

Manager och sen har jag nånting mer som jag glömmer bort och det innebär att jag har.. ska försöka 

ha bra koll på vad vi har för produkter som vi kallar lite inifrån och ut eller vad vi har för typ av reser 

men det kan också vara hotell och kombinationer, vi har ju massor, massor, massor som är svåra att få 

ut men det här ska jag försöka plocka russinen och så är jag nån slags spindel i nätet nordiskt och ska 

få ut det här i alla möjliga kanaler, det är allt från vårt inspirationsmagasin till Facebook till 

pressmeddelanden och så vidare, så det är en del. 

 

- Hur länge har ni arbetat inom detta? 

David: Ja, alltså… 

Marie: Med det här? 

 

- Ja, precis med det här. 

David: Eh, beroende på hur man ska fördela det så.. ja men det nya fokuset är ju bara några veckor 

gammalt men med tanke på att jag har jobbat med dom områdena tidigare så är det 3,5 år. 

Marie: Det var ju du som startade Facebooksidan faktiskt. Ja, all vår.. alla sociala medier där vi finns 

med mer eller mindre så att säga vi är mer … det är ju Facebook som vi fokuserar på det är David som 

har initierat faktiskt. Vi har inte varit så mogna den här var inte så jättehög för några år sedan, så kan 

man väl säga? 

David: Nej, det har gått rätt snabbt faktiskt. 

Marie: Det har gått snabbt det sista året. Och jag har bara jobbat med det sedan ett år tillbaka, så kan 

man väl säga? Vi jobbar tillsammans nu och det kan vara bra att veta, jag driver Facebook-teamet som 

biladades för exakt ett år sedan i december förra året. Så vi har Facebook… vi har funnits med på 

Facebook sen december 2010 men arbetet har inte varit strukturerat då, vi har inte haft klara, tydliga 
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mål innan. Alltså det var först i december för ett år sedan. Så nu arbetar vi med en tvärgrupp som 

består av David, mig, en kollega till från informationsavdelningen, den består av försäljningen för det 

är ju dom som har hand om kundservicen och även marknadsavdelningen har varit med, ungefär så.  

 

Syfte 
 

- Hur länge ni använt Facebooksidan har ni redan svarat på då… I vilket syfte började ni använda 

Facebook? 

David: Alltså det är ju.. va ju och är ju fortfarande men i början när det inte fanns så många ”gillare” 

så var det ju väldigt mycket för att få ut information men allt eftersom så ”gillarsiffran” ökade och det 

kom frågor blev mer en dialog så blev det ju mer och mer och större och större liksom kundservice-, 

kundsupportkanal. För i början så var det.. ja men kanske en, två frågor per vecka nu är det ju liksom 

jag vet inte, jag har aldrig räknat men ja väldigt många fler frågor per vecka och liksom ja vårt 

contact-center sitter och svarar aktivt varje dag på frågorna som kommer in och det är allt ifrån jag 

högt till lågt. 

Marie: Men det var så det började i alla fall, ja. 

 

- Då har ni redan svarat delvis på frågan om vilket syfte ni idag har med närvaron? 

David: Ja, det är ju ett stort kundservice fokus. Den viktigaste delen är egentligen att.. om, ja våra 

inlägg får fokus internt när man går in direkt på sidan och tittar men ja, kunderna så är det ju.. man vill 

ju ha svar på sina frågor lätt. 

Marie: Men det handlar ju om att skapa en relation också till våra Facebook-”gillare”, skapa en 

relation och det om är jätteviktigt är ju att personifiera företaget, det här är ju en möjlighet och det tror 

vi är lite för framtiden det här med att man..alltså man ser personen bakom företaget så att säga, det är 

David eller Marie som jobbar i Fritidsresor som svarar inte det här stora anonyma, det är jätte-, 

jätteviktigt för det blir en..skapar en högre trovärdighet…eh, så vi skapar någon slags bas liksom, en 

relation med resenärerna eller våra Facebook-vänner och det är jätte-, jätteviktigt. 

 

- Vilka långsiktiga mål finns med Facebooksidan? 

Marie: Det svarade vi delvis på nu, dels att skapa en relation, eh, bygga varumärket så klart..och 

naturligtvis det är också att lära känna våra resenärer, det är ett utmärkt sätt. 

David: Ska man ha nåt mer konkret mål så är det ju liksom, svara inom.. ja, men ett par minuter eller 

timmar och där är vi ju inte riktigt än, tyvärr men ja vi närmar ju oss väldigt snabbt, och det har ju 

skett stor förändring sedan vi började att contact-center kom in och svarade tidigare, så var det jag som 

satt och frågor som kunde vara lite mer komplicerade som ”vilket resmål rekommenderar du?” då fick 

jag springa och fråga Marie eller andra kollegor. Och eftersom jag var nästan helt ny så hade jag inte 

så bra koll. 

Marie: Ja, du svarade på massor med grejer som våra säljare faktiskt kan, det är ju dom som är 

experterna och sen blir.. störde det mig så mycket så tyckte vi att det är lika bra att göra nånting 

ordentligt av det. Och sen är det också viktigt att vi är tydliga med hur vi vill, alltså hur dialogen vad 

ska man säga, vilken, tonalitet vi ska ha på Facebook och så vidare. Det levde ju lite sitt eget liv där i 

början och det fanns ingen som sa att så där kan man ju inte svara eller när svarar ska vi hålla den här 

tonen och så ska vi göra så här och så här, får vi in något negativt då gör vi såhär och såhär. Så det är 

väldigt viktigt det också och det är viktigt för säljarna också att dom vet...eh.. att dom känner sig 

trygga när som svarar också därför att man hänger ju ut sig själv lite grann det lite otäckt när man vet 

att jätte-, jättemånga kan läsa ditt inlägg faktiskt. Då vill man ju känna att det är okej det jag skriver - 

”kan jag uttrycka mig såhär?”. Men det här med att svara och att det driver trafik till webben och sånt 

där det är mer kortsiktiga mål, svarstid och lite sådana saker. 

 

- Vilken information anser ni är vikigast att sprida via Facebook?   

David: *Skratt* Alltså det är lite kul sånna här frågor med tanke på att allting beror ju på vems ögon 

man sitter med och när det är, liksom en produkt, när man släpper en produktnyhet då är det väldigt 

mycket fokus och beroende på hur stor nyheten är idag så släpper vi en dreamline till Jamaica eller 

Thailand och så vidare och det är ju jättestort och då är det ju vår utmaning att få folk att först att, men 

det här är en jättestor nyhet och jag menar om vi är ensamma om det och så vidare men sen ja men 
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vanlig vecka så är det ju mer, ja, lite smånyheter och likson även lite roliga smågrejer som dyker upp 

som man vill informera om och skriva. 

Marie: Så det är både nyheter och sen så är det lite, ge lite tips på vad vi har helt enkelt som är kanske 

svårt att hitta för många, eh, det kan vara allt från folk frågar ju ofta om swim-up-rum och sånt där är 

ju jättepoppis eller man vi ha sin egen pool bli mer och mer poppis då säger vi här - ett tips om du vill 

så nu har vi en sida där vi samlat alla, här kan du se alla, det är sånna grejer också eller att här är våra 

tre populäraste hotell enligt våra resenärer förra sommaren och så har man en bild, vi använder ju 

väldigt mycket bilder för det skapar ju inspiration, så det handlar ju om att berätta vad vi har för 

nånting, nyheter och annat spännande och sen skapa inspiration tror jag är väldigt mycket och det gör 

vi ju väldigt mycket via bilder som arbetar mer och mer med, eller hur? 

David: Ja. 

Marie: Och sen är det också så att vi uppmanar våra kollegor på resmålen att skicka bilder eller, ja 

skicka bilder så att vi kan upp dom först kanske men en hälsning från Egypten eller en hälsning från, 

vi har precis öppnat Barbados så här så här såg det ut första veckan och det där skapar ju väldigt stort 

intresse man delar mycket man, antingen har man kanske funderat, drömmer om att åka dit eller så har 

man bokat och får en bekräftelse på att det här är jättebra, och det som blir positivt det är att många 

skriver - där var jag förra året och det var superbra - och så där så det skapar en väldigt engagemang. 

David: Och sen så finns det ju, ja men ett annat specialtillfälle, ja men när det händer nånting i världen 

som kanske inte är så jättepositivt för oss – nu senast är det ju lite sökigheter i Egypten där tidningarna 

mer eller mindre skriver att det är farligt att åka till Egypten och så vidare och det stämmer ju delvis 

om går till det området där det är, ja… 

Marie: Torget. 

David: Ja, torget där det är stökigt men är man på liksom nåt all inclusive-hotell i Hurghada, eller 

någon annan destination så är det liksom, där är det ju ett säkert område och där är det absolut ingen 

fara att befinna sig snarare tvärt om. 

Marie: Det behöver inte ens vara på ett all inclusive-hotell, det kan va, ja men faktiskt.. på 

badresmålen så är det verkligen, märker ingenting men det tror ju inte många. Där har vi möjlighet och 

där kan vi lägga ut en bild till exempel – ”här är en hälsning, igår eftermiddag såhär ser det ut solen 

skiner och allt är som vanligt” vi ger vår bild av det hela och det här är etn fantastiskt möjlighet för 

oss att nå kunden direkt istället för att gå via media till exempel. Här har vi en möjlighet att 

kommunicera direkt med kunden på ett, alltså det gör vi ju på webben men där är det mer köp, köp, 

här är det mer en annan typ av kommunikation. Dels så kan vi svara på frågorna men vi kan också 

föregå som, var det förra vintern eller hösten det regnade så enormt mycket i Thailand men det var i 

norra delar eller Bangkok och runt Bangkok dom stängde av flygplatsen och så. Nere på Phuket var 

det helt som vanligt men då var det ju Thailand, undantagstillstånd Thailand bli det då i media och då 

bad vi att våra resenärer eller våra kollegor på plats la ut, tog ett foto där det står tidpunkt och datum så 

la vi upp det – ”såhär såg det ut igår eftermiddag på stranden” lite så där va. Så där har vi en 

möjlighet att nå ut direkt. 

David: Och det är ju en sån sak, ja men gynnar dom som faktiskt, ja men, är lite mer prisjägare och lite 

priskänsliga, för det är ju många som är. Egypten är ju ett underbart resmål och senast förra veckan, en 

fråga, ja men en kompis som har funderat på Egypten men nu är det ju lite stökigt där och ja men det 

speglar ju liksom den allmänna bilden av det man läser ur tidningar, stökigt i Egypten då tar man det 

som ja men hela Egypten. 

Marie: Ja och vågar inte åka dit. 

David: Ja som sagt är det bara en extremt liten del av Egypten. 

Marie: Och där skulle man kunna tänka sig att man uppmanar folk, är det någon som är i Egypten – 

lägg gärna upp en bild, alltså det skulle man ju också kunna tänka sig: ”Hur är det just nu i Egypten? 

Är det någon som är där som har lust att lägga upp en bild?” Det hade varit lite spännande, får man 

hoppas att det är bra. 

 

Målgrupp 
 

- Har ni någon speciell målgrupp på Facebook som ni riktar er till? 

David: Ja, indirekt eller ja det har vi ju alltså det är vår huvudsakliga målgrupp det är ju kvinnor 

eftersom dom är…. 
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Marie: Det är dom som bestämmer resor, det är kvinnan i familjen som gör det. 

David: Och sen så finns det ju ja men ett antal ålderssegment där.. men alltså visst man har ju det i 

åtanke.. men resor är ju ett sånt pass vitt intresse om man kan kalla det så det är ju ingenting vi 

anpassar våra inlägg efter direkt förutom ja men i vissa fall, men Mads Mikkelsen där det såklart blev 

ja men kvinnofokus. Han går ju hem lite mer hos tjejerna än hos killarna så ja men, vissa fall blir det 

ju ja men lite mer riktade budskap men oftast så är det väldigt generellt. 

Marie: Våra stora målgrupper är ju barnfamiljer och vuxna par så det är en ganska stor bredd och det 

är också viktigt att vi varierar inlägg, dom inläggen vi själva gör på Facebook så att det… så att man 

känner att man alltså engagerar de olika målgrupperna egentligen snarare är det så. Men det är många 

kvinnor såklart är det ju. 

 

- Har ni tagit reda på hur målgruppen använder Facebook i allmänhet? 

David: Nej det har vi inte men hade gärna gjort. Det är lite svårt för det är ju, ja 10.000 ”gillare” så är 

det lite information att gå igenom så nej tyvärr inte. Men sen så gör man ju lite stickkoll ibland går in 

på ja men dom mest aktiva eller folk som skriver något som sticker ut, kikar på vilka sidor gillar som 

här och lite sådana grejer för att få en lite bättre bild av dom. 

Marie: Där kan vi nog bli bättre, där kan vi nog göra lite grann, en hel del tror jag. 

 

- Finns det några fördelar för målgruppen att vara engagerad i er Facebook-sida? 

Marie: Allstå dels försöker vi ha, och där har vi en del kvar att göra att man har speciellt riktade 

erbjudanden just till dom som är med, inte enbart det här, dom som är med på våra..eller våra 

Facebook-vänner det är en sak och då ska det va unikt för dom men det handlar om också att dom ska 

känna att dom får bra tipsnåde från oss men också dom andra som finns med på Facebook och det gör 

jättemycket därför dom litar ju ännu mer på dom än på oss tror jag att man får väldigt mycket bra tips 

från andra som hänger där, att det ska va ett bra ställe att hänga på därför att få mycket bra inspiration 

och bra information vad det gäller resor. 

David: Och det är extremt kul när man ser att vissa frågor är solklart ställd till andra ”gillare” och inte 

till oss och då avvaktar vi ju med att svara och ser efter ett x antal timmar inga har sett den här frågan 

eller gått in och svarat så kommer vi med vårt svar men försöker uppmana andra liksom ge sin bild av 

det. 

Marie: Och det gör vi ibland vi har liksom sagt att vi får en fråga från ett ungt par som vill åka med sin 

3-åring och som vill bo nära stranden och sånt där, ”vad skulle du rekommendera för hotell” och då 

får vi ju jättemycket kommentarer sånt kan man ju göra oftare också eller vi lägger ut ”det här är vårt 

populäraste Blue Village förra året – vilket är ditt favorithotell och varför” eller att man verkligen 

uppmanar folk att dela information eller det kan vara favoritrestauranger på Gran Canaria och så 

vidare vad som helst så att man uppmanar och får man göra ibland för ofta är det så att man sitter och 

tittar och gillar lite sporadiskt om man uppmanar folk att faktiskt vara aktiva och lägga in information 

och ibland så premierar vi också de mest aktiva försöker vi premiera nu sen någon månad tillbaka 

varje månad vem som vart mest aktiv då skriver vi ett litet inlägg och så skickar vi en handduk eller 

vad det nu kan vara en liten nånting som en liten höstpresent eller vad det kan vara. 

David: Och det var ju ja men vi köpte in ett statistikverktyg och när vi började kolla i det så blev det ju 

väldigt alltså att vi hade medlemmar visste vi ju sen innan men när man kollar listan där började det 

med över hundra kommentarer eller inlägg från en person på så vis och det är ju över tre per dag och 

det är ju extremt starkt engagemang kring både varumärket och kring resor. 

Marie: Vi har nu nästan en del blir nästan som ambassadörer och svarar istället för, om inte vi har 

svarat så svarar som och det kan vara en sån fråga som ”hur fungerar avbeställningsskyddet?”  då 

svarar dom istället, vilket är fantastiskt tycker jag, jag tycker det är helt osannolikt. 

David: Ja, det blir ju extra kul för min del som fortfarande är hyfsat ny, det finns ju folk här omkring 

som har jobbat i 30-40 år eh… liksom ja men kunder som går in och svarar på frågor som jag själv har 

dålig koll på och inte hade kunnat svara på så där på rak arm. 

Marie: Jag tycker det är ett fantastiskt, fantastiskt engagemang alltså. 

David: Och sen en annan del av som liksom lyfter upp våra ”gilla” där ju ja lägga upp veckans 

toppbild som … 

Marie: Ja, just det. Har ni sett det? Att vi har en, har bett folk att lägga, skicka in bilder och så gör vi 

veckans bild och så står namnet. 
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Emelie: Ja, jag har varit med där en gång. 

Marie: Har du!? Jag tyckte jag kände igen dig, tog du dom från Gran Canaria fina bilderna? 

Emelie: Ja. 

Marie: Ja, känner jag ju till och med igen dig för jag mailade en, har inte fått nån kläm på, jag tror jag 

skickade ett meddelande till dig. 

Emelie: Ja, jag tror vi pratade lite där under en bild. 

Marie: Just det, du tog jättemånga fina bilder. 

Emelie: Tack. 

Marie: Dom var väldigt fina, dom var ovanligt fina. Det var nån grön.. med grön… nu kommer jag 

ihåg det var flera bilder där. 

Emelie: Jag tycker det är jättekul att vara på eran.. sida. 

Marie: Jag hade gärna tagit flera från dig men man måste ju dela upp gracerna lite, men gud vad.. 

faktum är att vi följer med  extremt mycket så nu när du säger det så känner jag till och med igen dig 

vad lustigt. Vi följer med väldigt mycket så man får ju faktiskt jag ska säga personlig relation, man får 

en slags relation det är väldigt många som man känner igen ”men hej är du här igen Bengt” eller 

Susanne som alltid är med och så där men så det är verkligen ganska otroligt och just det här med 

bilderna tycker vi är kul och det kör vi på stenhårt just nu, ja skapar en synlighet. 

 

- Vilka strategier finns för att få fler gillningar och få fler deltagare på Facebook-sidan? 

David: Alltså för det första är ju vår inställning att vara vem som helst kan ju köpa för ett x antal tusen 

är ju bara beroende av vilken budget man har och vad man vill lägga på det vi den viktigaste punkten 

för oss är att ha engagerade medlemmar som vi varit inne mycket på och där ser vi ju tydligt när 

jämför med konkurrenter som ja men ja i vissa fall köper Facebook för att driva upp gilla-antalet att 

liksom deras engagement-rate är betydligt lägre än vår och ja men 90 % av fallen när man kollar 

statistiken så har ju högst engagement-rate av alla och det är ju väldigt glada för sen är det tycker vi 

det är lite tråkigt i sociala medier och bloggar så är det ju gilla-antalet som lyfts upp även om man går 

in och kikar så är det ju liksom ja men inga frågor och inget engagemang. 

Marie: Det är lite märkligt tycker jag därför att man kan köpa sig till det är såklart att vi vill ha många 

gillare och nå ut till ännu fler men framför allt så är det engagemanget som är viktigt där för händer 

det ingenting emellan alltså dom som finns där så blir det ju en ganska tråkig sidan det bli en ensidig 

kommunikation. Precis som webben är egentligen utan dynamiken där när man engagerar folk och när 

folk vill göra nånting det är det som är det viktiga egentligen. 

David: Men sen för att driva upp gilla-siffran så är det liksom… engagerande innehåll, tron på att det 

kommar skapa nya medlemmar och framför allt vid delningar, att när man gör det så ser man ett x 

antal hundra nya eller av deras kompisar då av inlägget som förhoppningsvis tycker att det är 

intressant och vill gilla oss också. 

Marie: Men sen handlar det ju om tävlingar. Vill man driva upp ganska mycket kan man skapa nån 

tävling det gör ju alla nästan nu, det har ju exploderade nästan det sista året, de sista två åren. De 

gjorde vi, vi hade en adventskalender förra året eh… så det kan man göra, man kan ha tävlingar man 

kan ha specialriktade erbjudanden och sådana saker man kan också uppmana folk att gilla och dela 

men det ser vi ju mer och mer nu, vi får ju akta oss för det också för det blir lite sådär det gör ju var 

och varannan liksom gilla, gilla, gilla, gilla, gilla det bli tjatigt det också, det orkar man inte se snart på 

sin vägg tror jag man får vara lite försiktig med det också tror jag, men vi märker så fort vi skriver en 

uppmaning av nåt slag – dela, gilla det är helt osannolikt, folk gör ju det. Men vi är lite restriktiva där 

faktiskt försöker vara. Jag tittar alltid på David -”kan vi göra det nu?” -”nej vi väntar lite” okej säger 

jag då. 

 

- Kan målgruppen dela sina egna innehåll på sidan? Det berättade ni också om. 

Marie: Ja, det är många som spontant lägger upp bilder eller skriver att åh nu ska jag åka om en vecka 

eller så är det arga för nånting och delar gärna med sig av det, det händer också det är inte ovanligt 

även om jag trodde att det skulle vara många, många fler som gjorde det faktiskt, jag tycker det var 

ovanligt få, eller hur? Med tanke på att man luftar sitt missnöje liksom, jag trodde att det skulle vara 

många fler. 

 

- Stödjer målgruppens eget innehåll på något sätt era kampanjer? 
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David: Då är vi ju tillbaka på det är att det är en sak om vi lägger upp schysta bilder eller texter om 

något nytt resmål eller vad det nu är jämfört med att en privatperson lägger upp en egen bild från exakt 

samma resmål, samma strand och så vidare, med kanske lite sämre kvalitet men det blir ju betydligt 

mer personligt vilket man ser med de här toppbilderna att.. när vi själva hade våra egna toppbilder 

varje vecka och så vidare så va det ju när vi la upp en ny bild… visste att det kom gilla och så vidare. 

Marie: Men inte alls så mycket som nu, det är jättestor skillnad tycker jag. Det var nästan ingen som… 

det är ju snygga… ofta gör vi fina bilder men det vet man att det är lite tillrättalagda lite sådär, det vet 

man ju ofta. Så det känns mycket med äkta naturligtvis, bilderna som kommer från våra “gillare”. 

 

 

Relationer/Kommunikation 
 

- Hur ofta uppdateras Facebook-sidan och vad läggs upp då för något?      

Marie: En gång om dagen ungefär så vi uppdaterar varje dag nångång har det varit flera gånger om 

dagen men vi får vara lite, hejda oss lite granna vi har så mycket som vi vill berätta och så där och 

fråga om så ungefär en gång om dagen helgerna också. Och där har vi blivit mycket mer aktiva på 

helgerna och helgerna märker vi att det är många som har tid, vi har testat kvällar och så där lite grann 

och det allt från som sagt nyheter till frågor till uppmaningar till… lägga ut julkort på lördag – tre 

julkort som vi har gjort som sen kan delas som en julhälsning det är tävlingar vi har varje söndag har 

vi en tävling nu istället för vanliga adventskalendern så kör vi en vanlig tävling en väldigt enkel, 

väldigt simpel med små lite kul priser till flera för det tror vi, man kan ju ha en sån där presentkort på 

10.000 och så är den en som kan vinna men då märkte vi också att det blev lite så där -”nej den versen 

var ju inge bra” och folk blev…. Det var mycket negativa kommentarer, nu när man har mindre 

tävlingar med mindre vinster och så där det skapar ett större engagemang, mycket mer positiv, det är 

möjligt för flera att vinna och så där så det skapar också. Och man gratulerar varandra på ett annat sätt 

det blir en helt annan känsla. sen kan vi ju ha presentkort lite då och då men det behöver inte vara… 

fler små tävlingar tror jag skapar ett större engagemang. Eller vilket bra tips du gav – här får du en 

handuk, lite så där. 

David: Men sen det här framför allt variationen av inlägg… 

Marie: Ja bild från resmålen, hälsning från ett resmål. Vi .. vår vi skulle göra vår nya kampanj som ni 

kommer att de från julen och fram så sökte vi folk vi Facebook som ville vara med, som ville åka ner 

till Samos en vecka och som fick söka till produktionsföretag som gör det här, vi va inte så engagerade 

själv men vi la ut det. Och en av dom familjerna som blev utvalda och varit med på Samos en vecka 

och är med i kampanjen och så vidare. Och vi korsbefruktar lite grann och den informationen är finns i 

vår senaste inspirationskatalog, om vår Facebook-familj som vi hittade. Vi korsbefruktar de olika 

kanalerna, det kan va så här att vi hittar någon som vi läser i stort sett allt som alla skriver så har vi 

hittat att jag vet att någon har varit på ett Blue Village som vi ska skriva om i inspirationsmagasinet 

och så frågar jag någon – ”kan du tänka dig och berätta om det eller kan du vara med i en intervju?”. 

och där har vi fått många som där vi hittar folk som vill ställa upp i intervjuer och sådana saker och det 

är också jättekul, det är toppen. 

 

 

-Vad vill ni uppnå med Facebook- kommunikationen? 

Marie: Men det är ju också att skapa ett förtroende för företaget visa ansiktet, det här med 

personifieringen är jätte-, jätteviktigt. Och också skapa ett naturligtvis vi är ett kommersiellt företag vi 

vill ju att man ska tycka att gud vilka spännande saker dom har, -”jag vill resa med dom” det här att få 

ett förtroende som gör att jag gärna väljer Fritidsresor så det är ju stort såklart, så att….. det ska man ju 

inte heller sticka under stolen med men det handlar om att skapa en dialog. 

David: Och där är ju man lyfter upp det här som Marie var inne på att vi har ju extremt många resor 

och olika typer av hotell och i princip nånting som passar alla och liksom dom traditionella bilderna av 

charter det är ju liksom ja men ett stort hotellkomplex med all inclusive och så vidare men det är ju 

viktigt att lyfta fram våra mindre lite mer personliga hotell för par som inte behöver all inclusive 

dygnet runt med barnklubbar. 

Marie: Att du verkligen kan plocka lite russinen lite grann att titta det här har vi också här hittar du, vi 

länkar ju ofta till hemsidan för dom som vill läsa mer så det är ju också viktigt för oss att vi gör det 
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men det behöver ju vara så -”klicka här så kommer du in på hemsidan, här kan du köpa från 9.95” det 

är inte så vi uttrycker oss utan vi försöker ju hålla en slags lite så här nästan redaktionell ton lite 

publicistiskt lite så där att det här är ett litet tips här hittar du dom här sakerna som kan vara bra att 

veta om inte visste det redan, det är mer så det ska kännas. Vi är inte en kompis som håller på så här –

”köp det nu!” så där hela tiden utan mer –”visste du att det fanns?” så ska det vara, det är det som är 

känslan. Inte det som man kan hitta på hemsidan det vi vill kommunicera. 

 

- Har ni olika strategier för nya respektive existerande kunder? 

Marie: Alltså existerande kunder vi har ju en, vi arbetar ju mycket med direkt utskick till existerande 

resenärer det gör vi ju väldigt mycket men menar du på Facebook? 

 

- Ja på Facebook men det var svårt att se där… 

David: Ja, där är ju problemet med att identifiera dem och…. 

Marie: Man vet ju inte det riktigt. 

David: Ja men det är ju klart i vissa fall så är det ju speciella inlägg som verkligen riktar sig till 

befintliga kunder de som har rest med oss lite extra mycket men.. 

Marie: Vi använder i så fall andra kanaler till att kommunicera med dem som har rest med oss mycket, 

då har vi andra sätt att kommunicera, direktutskick och ja. Så det blir lite bredare och lite mera allmänt 

på Facebook. 

 

- Hur hanteras feedback? Till exempel negativa kommentarer. 

Marie: Vi har haft som mål det här året att alla inlägg ska besvaras inom två timmar och det måste vi 

revidera det märker man ju har hänt saker och ting detta året så det ska gå snabbare. Vi ska sätta oss i 

nästa vecka men alltså, vi svarar ju på alla inlägg och försöker skicka vidare till eller lösa det vid sidan 

om så att säga men det ska bli ännu tydligare för våra kollegor, säljare att jag tycker man ska plocka 

diskussionen ganska snabbt från Facebook. Man ska säga –”oj då det här var inte bra, låt oss kontakta 

dig” och så plockar man bort den diskussion från Facebook och istället för en dialog direkt med 

resenären och hur det ska gå till ska vi ha ett möte om vecka så vi lägger över det ansvaret på den 

delen i organisationen, det kan ju vara som så att säljare ringer till vår kundservice eller 

reklamationsavdelning och säger –”kan ni ringa upp den här kunden på en gång?”. Vi ser ju också att 

man kanske är på resmålet att det kanske vi får se mer och mer man är på resmålet och säger –”det är 

var ju skit”  liksom och då kanske vi ska kontakta resmålet och säga –”kan ni kontakta den här 

kunden på plats” istället för att vi säger –”kontakta våra guider så hjälper de dig” så kontaktar vi våra 

guider så att dem kan kontakta kunden om du förstår vad jag menar. Det tror jag kommer bli mer och 

mer i min värld ska vi bli nummer ett vad det gäller kundservice så att man för bort dialogen från 

Facebook men ser att vi agerar snabbt och just de här negativa inläggen kanske ska få extra snabb 

fokus så att de försvinner snabbt annars börjar de leva sitt eget liv. 

David: Och i många fall så är det ju också lite specialfall när en kund som kommer med negativ 

feedback kanske inte ger hela bilden att de säger –”nu har vi fått ett jättedåligt rum” till exempel att 

det inte var havsutsikt och så vidare och ofta så finns det en naturlig förklaring till det och ofta så har 

de varit i kontakt med guiderna eller hotellet på resmålet och dom har gjort vad dom har kunnat genom 

att erbjuda det här rummet istället och kunden då har sagt att det vill jag inte flytta eller något annat 

som gör att dom inte vill byta rum, då har ju vi gjort vad vi har kunnat medans kunden inte skriver det 

i sitt Facebook-inlägg och så ser det ju ut som att vi skiter i det, vilket vi naturligtvis inte gör. 

Marie: Och det har vi faktiskt svarat någon gång. Vi hade någon tråd, det var för ett år sedan ungefär, 

någon som var jättearg som hade reklamerat och då kollade vi upp det och då skriver vi - fast på ett 

vänligt sätt för ingen vill se någon annan trycka till någon, det är också viktigt man får inte raljera eller 

ironisera över någon som verkligen har ett klagomål eller något negativt utan då sa vi det –”vi har ju 

svarat dig och vår kollega har vart i kontakt och det är jättetråkigt att ni inte är nöjda men eftersom ni 

inte kontaktade våra guider på plats, vilket är jätte-, jätteviktigt så fick vi ingen möjlighet att åtgärda 

det”. Vi skrev väldigt snällt, men hon var extremt aggressiv och det gillar inte folk så de andra 

Facebook-vännerna blev så här –”nu får du sluta upp, och sluta gnäll” och sånt där. Så det är lite 

självsanerande är det faktiskt. Eh, men som sagt vi ska hantera det ännu snabbare och ännu bättre det 

är jätte-, jätteviktigt och vi har pratat om det också skulle det bli någon storm vilket det faktiskt kan bli 

någon gång ibland så är det viktigt att vi har redskap som faktiskt varnar om det kommer extremt 
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många delningar, inlägg om en specifik sak. Vi har haft, jag vet inte hur mycket ni har följt med i 

Aftonbladet härom sistens så stod det som att vi typ tillåter prostitution på hotell, så är det naturligtvis 

inte. Men det blir ju väldigt, och så får vi en del negativa, vi fick tre negativa inlägg och då var det 

viktigt och då kommer vi in på informationsavdelningen eftersom vi har hela den bilden. Den typen av 

känslig information då brukar vi svara på det, och då svarar vi att naturligtvis är det inte så, och så här 

ligger det till och då är det viktigt att vi gör det jättesnabbt att säljarna då säger till oss om vi inte sitter 

ock kollar att –”kan inte ni hjälpa oss med just den här frågan” så att man verkligen.. dom frikopplas 

från då, så att det går snabbt till de personerna som ska hantera det så att säga. För att göra ett kort svar 

väldigt långt.. ah… *skratt* 

 

- Och positiv feedback då, hur används den? 

David: Alltså det är ju framför allt vidarebefordrar om det är någon speciell guide eller, ja någon i 

Facebook-gruppen men ja som gett extra bra svar och liksom lyfter upp det ja men, ge beröm när det 

kommer från kunden. 

Marie: Mh, det försöker vi alltid göra och också vår.. vi har ju produktchefer som är ansvariga för 

resmål och hotell och så där. Är det någonting som är speciellt positivt så brukar vi skicka till dem och 

säga –”titta här vad positivt” det här kan du faktiskt skicka till hotellet någon som har lagt in något 

positiv eller bra att veta och det är likadant med negativa saker så skickar vi vidare till dem, bra för dig 

att veta att nu ligger det här vad kommer det sig också. Så det är också viktigt dom får del av både 

positiva och negativa och sen tycker jag att vi kan, att det är viktigt att vi kommenterar också de 

positiva inläggen så att verkligen uppmärksammar dem vi gillar dem eller vi ger en liten kommentar –

”vad roligt att ni hade det kul” eller –”oj, firar du födelsedag lycka till och ha det bra” det är också 

jätteviktigt den här återkopplingen. 

 

- På vilket sätt används digitalt innehåll i marknadsföringen på Facebook? 

Marie: Väldigt mycket bilder, 100% skulle jag säga, 110% bilder! Eller hur… 

David: Ja men det är ju ett, ja men grafisk produkt som är ju extremt trevlig och visuell och så.  Vi har 

ju extremt många bilder sen så har vi ju ja vad är det nu, över 300 filmer någonting, från allt från 

hotell till resmål eller vårt nya plan och så vidare. När de grejerna är aktuella så blir det filmer, det är 

ju ett lätt sätt att ta till sig information, väldigt mycket information i vissa fall. 

Marie: Där kan vi plocka upp filmerna mer och lägga ut dem via, senaste två dagarna har vi lagt ut, vet 

inte om ni har sett det så har vi lagt ut filmer, nu släpper vi vår dreamline, har en film om flyget eller 

film om Jamaika släppte vi igår som kan vara kul att se och detta är ju inför nästa vinter alltså. Men 

bilder är extremt starkt, skapar drömmar och känslor faktiskt. 

 

- Vilken funktion inom företaget är ansvarig för kommunikationen på Facebook 

Marie: Alltså, jag driver Facebook-teamet, och det är så informationsavdelningen. Men  David är ju 

ansvarig för… 

David: Framtid, utveckling….ja.. 

Marie: Statistik… 

David: Ja och det lite mer tekniska 

Marie: Och sen samarbetar vi hela tiden med det här, vi för ju en dialog, David kan ju massor som inte 

jag har en susning om, som jag knappt vill kunna tror jag. Och jag har kanske lite mer det publicistiska 

täcket och lite produkt, kriskommunikation, hela den delen på informationsavdelningen så därför är 

det jättebra att vi är en tvärgrupp från olika delar av organisationen som kan, som är bra på olika saker, 

då blir det absoluta bästa resultat också. 

 

 

Utvärdering 
- Finns det en plan för hur en sociala medie-strategin på Facebook utvärderas? 

David: Ja, det är ju att löpande följa upp, liksom men ja engagemanget är ju som sagt en viktig faktor 

för vår del och där går vi in månadsvis och ja dels vilka inlägg som är kommenterade, gillade och så 

vidare, mest den senaste månaden och kikar på som ja men varför de gillas och kommenteras så 

mycket och ofta så är det så som vi var inne på tidigare att man skrivit – ”kommentera gärna, ge tips” 

eller något liknade. Men i vissa fall så är det ju, ja men något om man absolut inte trott skulle.. liksom 
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så viralt så att säga som skjuter i höjden och blir etta på topplistan. Och sen ja men man har lite dålig 

inspiration en dag så kan man gå tillbaka och kika på de här och ja men komma på ja nya varianter och 

något liknade. 

Marie: Vi är också nordisk organisation och våra nordiska, det heter ju Star Tour i Danmark och 

Norge och Finnmatkat i Finland dör säkerhets skull, försöker mer och mer, ska försöka få till en 

tvärgrupp där också eller en grupp så att vi kanske kan träffas två gånger om året och delge varandra 

om vad vi har på Facebook, det är ju att vi har en.. en sida bara för oss, en stängd grupp, nordisk som 

precis har startat som vi kan kommunicera nu har vi bra tips här. Lägger jag ut något från 

Dominikanska Republiken så meddelar jag  de andra användarna eller tvärt om så vi får tips från 

varandra  men vi skull ju kunna arbeta mycket, mycket smartare med inköp av verktyg och allt möjligt 

sådant så att kunna på mycket tips och idéer av varandra. 

David: Det bästa exemplet är kring samarbetet tycker jag är första april skämtet då… 

Marie: Var det någon som såg det förra året? 

Emelie: Nej 

David: Jag kommer inte ihåg om det vad Norge eller Danmark som.. 

Marie: Det var Norge. 

David: Ja, Norge som, vet inte om de mailade till oss innan – ”nu ska vi göra det här”  

en dag innan, och så gick vi in och kikade. Och vi hade ju också funderat på någon form av aprilskämt 

men inte kommit på något som vi tyckte var klockrent. Och det var jättebra så då tog vi det och 

kopierade och översatte och så vidare. Det var två – tre sidor om Blue Pets vår påhittade nyhet som 

helt enkelt innebar, ja att från och med idag kan du boka och ta med husdjuret på semestern och så var 

det roliga bilder, någon hund på en luftmadrass… 

Marie: Vi gjorde ju en sida på Internet så vi översatte den Norska och den var jätteroliga bilder, det var 

faktiskt riktigt, riktigt kul och många trodde att det var sant faktiskt innan de började läsa.. 

David: Och sen så fanns det vissa delar, ja men gjorde det uppenbart att det var påhittat, vi hade 

taxfree så var det en bild på en tax där men det var väldigt kul och väldigt uppskattat. 

Marie: Ja, det var jätte-, jättebra. Sådana grejer ska vi titta på i nästa år, vi gör lite mer sådant 

tillsammans. Ibland tryter ju inspirationen. 

David: Alltså just aprilskämt är ju svårt för man vill ju ja men gärna att man ska tro på det….ja.. 

Marie: Ja i en sekund i alla fall.. 

David: I en sekund eller en minut och sen.. ja men, det här är lite för konstigt för att vara sant. 

Marie: Jag tror att humor är jäkligt viktigt alltså, det handlar ju om fördelningar och sådana grejer. Där 

kan vi ju säkert också göra mycket roligare grejer som vi ska titta på framöver, att vi kan göra lite… 

Sen tror jag att det här med personifieringen, det kan ju vara så här att vi tittar på, kanske intervjuar, 

kanske gör en film från Jamaika med vår produktchef där på Jamaika då han står där, varför ska man 

åka hit en två minuters film liksom, så det blir väldigt… Här är Janne som producerar våra resor, han 

är ansvarig för Jamaika, varför ska man åka hit liksom, och så. Så att det kan bli mycket, mycket.. de 

kan hända mycket, mycket mer. Jag har försökt leta upp Blue Pets men det gick inte så bra…. 

David: Testa slash Blue Pets. 

Marie: Här har vi din bild, jag visste det! Och sen var det några till… 

Emelie: Det var jätteroligt. 

Marie: Ja det var fantastiskt, jag har verkligen tänkt på det för det var flera stycken som var bra. 

David: Och det är ju en del som har lyfts upp i ja men diverse bloggar och så vidare, som ett riktigt bra 

exempel på att lyfta upp fansen och engagera dem mer, så det är jättekul. 

Marie: Nu står det så här, kan du göra något åt det? 

David: Vad vill du göra? 

Marie: Jag vill gå tillbaka till april, men det går sådär. 

David: Vi kan skicka det senare. 

Marie: Ja.         

 

- Har ni någon statistik för inläggen på Facebook, vilka inlägg delas mest? 

David: Ja men där har vi ju som sagt ett verktyg för att följa upp och kika på det månadsvis så att säga 

men även veckovis men det är månadsvis om vi gör den stora sammanställningen. Men sen sår går 

man ju in ja men kanske inte dagligen men någon gång i veckan och kikar på men hur de här tidigare 

inläggen gått och sen i förhållande till vad andra.. och så.. 
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Marie: Och vi ser också ganska tydlig skillnad någon gång har vi ju lagt ut inlägg som är väldigt 

säljiga nästan som en annons, vilket vi säger nej, nej till men ibland så finns det starka mörkerkrafter 

*skratt*. Nej men då har det kommit in, då ser vi också att det är inte så många gilla, det är inte så 

många dela, det är jätte-, jättestor skillnad på hur man presenterar saker och ting och hur man skriver 

och uppfattar man det som annons då kollar man inte på det. Det är väldigt tydligt. 

 

- Finns det några speciella typer av inlägg som gillas mer än andra? 

David: Alltså dels är det ju de här ja men, där vi uppmanar till någon form av aktion, gilla, dela eller 

kommentera då gör folk det helt enkelt. Sen så… ja men nu när det är vinter och kallt och blött och 

mörkt ute då är det ju såklart en solig sandstrand, det piggar ju upp lite i alla fall och man vill ju vara 

där oavsett om man var på en resa förra veckan så glömmer man det lite väl snabbt ibland och ja men 

ja, årstiderna spelar ju också roll naturligtvis. 

Marie: Vi har gjort några eller någon sån där, eller en kanske bara -”Var vill du helst fira jul?” och då 

tog vi inte en sån här slaskbild för det tyckte vi var lite väl.. utan vi tog en fin vinterbild även en 

strandbild och sånt där, gilla och dela. Jag tittar på vår statistik här, här hade du skrivit -”Grattis 

Loreen” skrev du en kväll 00:16, en kväll i maj där, fick jättemycket gilla. 

David: och det är ju också ja men hålla koll på det som händer liksom, de stora händelserna som är 

viktiga som liksom hela Sverige… 

Marie: Fotboll och… 

David: Melodifestival och ja fotboll och ja det finns många exempel och liksom men inte, har absolut 

ingenting med resor eller koppling till någonting utan det är ju bara men ja det är klart att vi också är 

glada för att Loreen vinner och ja men gjorde så bra ifrån sig. 

Marie: Ja precis. Och en sak som förvånar mig, jag fick en bild som jag glömde lägga ut en bild ifrån 

Thailand som var tagen på eftermiddagen, en fredag eftermiddag då var det kväll där och solen höll på 

att gå ner, den var okej, inte väldens men det såg skönt ut och så glömde jag lägga ut den när jag gick 

hem och så la jag ut den på fredag kväll vid åtta la jag ut den hemifrån, så tänkte jag -”Jag vet inte om 

det är någon som tittar på den” och det var extremt många gilla och då tänker inte jag på, jag är ju 

inte riktigt den generationen då, folk sitter, det här är en del av mig då liksom, det här är ju.. man sitter 

ju med den framför Tv:n sitter man och kollar Facebook, för mig är det helt.. jag fattar ingenting men 

så är det ju. Det här är min förlängda liksom, så det gäller ju också att anpassa inläggen i så stor mån 

som möjligt, folk reser ju idag och sitter och kollar iPad och iPhone och… det är ju också viktigt att et 

funkar. –”Gilla om du älskar varma bad, gilla om du…” 

David: De är ju lite billiga.. 

Marie: De är lite billiga, vi söker nya utmaningar gör vi, vi söker nya utmaningar. 

David: Men sen det här kring aktuella händelser där är det ju ja men, nyckeln där är ju att vara först 

men klickar ju inte gilla på tre olika företag som gratulerar Loreen eller vad det nu är. 

Marie: Nä, precis. Snabb och… 

David: Och där är ju konkurrensen hårdare för nu är ju liksom konkurenterna och andra företag sett att 

Fritidsresor har gjort det här och ja men det fungerar jättebra, det är rätt stor skillnad från ja men ja för 

ett år sedan eller när det ju var jämfört med idag. 

Marie: *Visar en bild* Den här fick väldigt många inlägg… *Skratt* 

David: Den omdebatterade.. 

Therese: Den har jag sett… 

Marie: Den blev väldigt omdebatterad och fick extremt.. Har du sett den? 

Therese: Ja.. 

Marie: Om man tittar så tänker man så här –”Vad fan är det, vad äckligt” men är så det ju, de har ju 

gjort av ris och ost och omelett, det är typisk thaimat i hur de gör. Det är ganska kul tycker jag det är 

extremt många dela men samtidigt var det ju, en del blev ju väldigt förolämpade av det här men det 

var ju en handfull liksom –”Fy vad äckligt, och jag skulle aldrig” och sen så var det någon som skrev 

–”Men herregud det är ju jättekul för barn” eller vad det nu var. Så den blev väldigt… trodde inte jag 

alls.. Och sen hälsningar från… sånt är ju väldigt bra. 

 

- Är det sådana som kommenteras mest också? 

Marie: Ja det är det. 
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- Vad tycker ni att Facebook-sidan har genererat till företaget? 

David: Grejen med Facebook är ju att visst den driver både trafik och ja men bokningar. Men alltså 

vår utmaning om man skulle fokusera på att försäljning det är ju att ja den billigaste resan, även om 

man ja tar sista minuten till exempel för ett par tusenlappar det är ingenting som man ja köper bara för 

att man sett ett inlägg på vår Facebook-sida eller ja någon kompis som har delat man behöver ju trotts 

allt diskutera med sin sambo eller partner eller vad det nu är. 

Marie: Ta semester och allt möjligt och sånt där man gör det inte så här… 

David: Ja, och då blir inspirationen viktig och vi får ju tro på att postar vi schyssta bilder från en 

destination eller från vad det nu är då skapar det.. man vill ju åka iväg. Sen om det är rätt timing ja 

men för den personen det kan ju inte vi påverka det är ju en helt annan sak ja men köpa en film på 

CDON eller någon annan liknade… 

Marie: Investeringen är ju hyfsat stor.. 

David: Någon hundralapp jämfört med ett par tusen för en eller två veckors resa till Thailand. 

Marie: Sen är det ju relationen där ska jag säga att skapar man en bra relation, ser att folk 

kommenterar, man har en bra ton, man backar inte när det är krångliga grejer heller utan försöker 

verkligen svara om man er att dom försöker ändå ta ansvar och tycker att vi verkar schyssta liksom, 

öhm, så tror jag kanske att man tänker på oss nästa gång man ska ut och resa eventuellt, 

förhoppningsvis så är det ju naturligtvis och det är väll ett mål, det handlar ju om att lära känna 

kunderna, skapa en relation och sen så att man verkligen litar på oss, då får vi sköta oss. Det ställer 

höga krav på oss. 

David: Men sen så är det ju såklart också att man…, vi kör någonting som heter Fredagsraketen som 

är ja men det är i princip sista minuten fast betydligt längre fram i tiden, ofta två – tre månader eller 

något sådant så att man faktiskt hinner planera in och kolla semester och så vidare men där är det ju 

tidsbegränsat och liksom halva priset eller mindre och då kanske man, ja det är ju till för dem som ja 

men förhoppningsvis kan ta semester hyfsat snabbt och verkligen kan fatta ett beslut där och då. Och 

visst då är det klart att då funkar det eller så bra som det kan funka när det handlar om några 

tusenlappar… 

Marie: Direktförsäljning liksom. 

David: …semester och så vidare. 

 

- Ja, nu tror jag vi fått med allt, så då var vi ju klara… 

David: Jaha vad tråkigt. 

Marie: Bla, bla, bla, bla. Ja men vad bra då får ni höra av er om ni behöver komplettera men någonting 

eller så. 

Emelie: Ja absolut 

Therese: Ja annars skickar vi uppsatsen när den är klar. 

Marie: Ja jättekul. Intervjuar ni några mer? 

Therese: Ja vi har en kvar… 

Emelie: Jambo Tours ska vi intervjua och så har vi varit hos Ving. 

Marie: Spännande. 

Emelie: Ja det är jättekul. 

Marie: Och Ving låg ju det kan vi ju säga, det är klart att vi kikar på våra konkurrenter, våra stora 

konkurrenter, Ving låg ju faktiskt snäppet före kan man säga. De har ju jobbat ganska mycket med och 

mycket längre och haft en större organisation kring det hela. Jag skulle vilja säga att vi har jackat upp 

oss ordentligt och fått en del omnämnande och sånt där som vi är jättestolta över, i den typen av 

kretsar då och det är faktiskt riktigt kul. 

David: Och det är ju ganska uppenbart att de känner sig hotade, det ser man ju väldigt tydligt på olika 

sätt, det tycker vi är väldigt roligt. 

Marie: Sen är det inte bara dom men det är kul och ha liksom kommit framåt en liten bit och den stora 

utmaningen skulle jag säga för vår del det är att alla i ett företag tycker – nu ska man vara med i 

sociala media, de flesta är ju själva med på Facebook eller Instagram eller har lite koll på läget. Men 

däremot så är man kanske inte beredd att lägga den vad ska man säga, de resurserna det faktiskt tar på 

det här och det märker vi ju också att här får man hålla på rätt mycket. Det har nästan varit den 

svåraste grejen att få en förankring i organisationen - vi ska ha personer som sitter dedikerade och 

jobbar med Facebook under en viss tid, alltså det är ju schemalagt, för ett år sedan fanns ju inte det 
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ens, då var det om dom möjligen satt där. 

David: Och där är ju tyvärr antalet gillare en stark faktor för när jag startade Facebook-sidan, för två år 

sedan då var det liksom, visst det tog fart väldigt bra och ja tack vare varumärket och intresset för 

resor men ja men det var ju trots allt bara ett par hundra sedan tusen gillare i början och det är ju klart 

att då är det ingen intressant kanal när man sitter som chef eller VD för Fritidsresor Sverige och så 

vidare. Men allt eftersom den siffran steg så blev ju intresset större och liksom ja 10.000 gillar-gränsen 

är ju en klassisk milstolpe och får ju folk att öppna ögonen för liksom ja men.. Det är det nya. 

Marie: Men det handlar ju också.., dels resurser och sen handlar det om inställningen alltså vi, man 

måste respektera de olika kanalerna. Det här är sociala media och det här ska fungera det ska vara en 

dialog och man bygger ett förtroende, det är inte en säljkanal primärt. Försäljning är en slags guldkant 

på det hela, direktförsäljning och det måste.., det är viktigt att alla är med på det i organisationen så att 

man.., det är ju också det som är lite svårt, när man inte ser direkt resultat i form av pengar så förstår 

man inte varför man ska lägga resurser, så är har ju många ett arbete alltså. 

David: Och sen i samband med att Facebook-sidan skapades..ja, ett par månader där omkring kom ju 

de första rapporterna för Sverige att nu är det, nu kommer liksom mamma och pappa till Facebook 

också det hade ju vart ungdomarna som hade Facebook som en naturlig tillvaro. 

Marie: Sen kanske försvinner de yngsta och då är våra resenärer kvar. 

David: ..och det är ju kopplar till även chefernas intresse, vår målgrupp är ju trots allt lite äldre, och ja 

därav så är det lite lättare i den vevan att få igenom då och få lite mer fokus på det. 

Marie: Bla, bla, bla… Vi kan fortsätta länge….   

 

 

 

9.2.3 Jambo Tours 

 
 

Intervju med Jambo Tours 

 

Respondent: David Karlsson 

Intervjuperson: Therese Hollstensson 

Antecknare: Emelie Nordholm 

Intervjun genomfördes: 2012-12-20 Kl 14.00 på Jambo Tours kontor på Sveavägen 33 i Stockholm 

Intervjun varade i: 36 minuter 

Miljö: Intervjun genomfördes i ett tyst avskilt rum där David Karlsson, Therese Hollstensson och 

Emelie Wiklund var närvarande. 

 

 

Bakgrund 
 

- Vad har du för position på företaget? 

David: Jag är ansvarig för marknad. 

 

- Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifterna? 

David: Ehm, jag tror att vi vill öka vår försäljning, jag har varit här sedan första januari 2012, och vi är 

idag, vi säger ett hundra miljonersföretag även om de hade lägre omsättning förra året i år tror jag att 

vi kommer göra 110 ungefär men vi vill vara ett 150 miljonersföretag. Ungefär 3500 avresta, vi vill 

vara nära 5000 jag tror vi ska öka lite, växa. Så är det. 

 

- Hur länge hade du arbetat med det här? 

David: Jag är här sedan första januari i år 
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Syfte 
 

- Hur länge har ni använt er Facebook-sida? 

David: Eh, ungefär sedan första januari, tror jag, jag kan ha lagt ut den någon dag före. 

 

- Vad var syftet med den? 

David: Det var mycket internt, eh, det var ett gäng som, Varför har inte Jambo Tours någon 

Facebook-sida?  Det fanns fem, sex personer som liksom gillade Facebook och så där. Eh, och sen så 

kanske det fanns 10-12 stycken som tyckte att Jambo Tours är för fint för att vara på Facebook, eh, 

och då blir det, eh, mentalt berätta att Facebook är inte för fint Jaguar, Facebook är inte för fint för 

Qatar Airways och så vidare, ja så är det, inte för fint för kungliga ens och hur kan det då vara för 

finns för Jambo Tours, så kan det vara. 

 

- Vad är syftet med sidan idag? 

David: Jag säger så här, det var varit en jättelångsam resa och så där, vi har inte lyckats riktigt internt 

med att få med folk, men några definitivt med liksom intresserade och tycker det är okej, man har vant 

sig vid tanken med det. Men vi har inte gjort någonting i stort sett, men faktum är att på fredag , nu på 

fredag så sätter vi igång vår första marknadsföring på Facebook, så är det, och vi har faktiskt beställt 

två stycken appar som kommer komma på Facebook också. Så är det. Och dom kommer nog upp, tror 

jag tidigt i januari. 

 

- Har ni några långsiktiga och kortsiktiga mål med sidan? 

David: Vi har satt upp att, när det gäller kvantitet så vill vi upp till 3000 användare och vi vill upp till 

3000 likes då, och vi vill upp till 3000 likes före halvårsskiftet 2013 och vi har just nu, för iallafall 

några timmar sedan 380 stycken. Jag tror att det var någon utav er också? Som dök upp igår. 

Emelie: Ja. 

David: Så ja, vi ligger och skvalpar på låg nivå men vi ska försöka göra någonting åt det, så är det. 

 

- Vilken information tycker ni är viktigast att sprida via Facebook? 

David: Det vet vi nog inte, men vi tror att vi har en produkt som passar väldigt bra egentligen, som är 

rätt så bildligt intressant. Det är mycket från savannen och mycket från exotiska platser eller 

spännande platser, platser där det händer någonting, platser som vi kan rapportera egentligen rätt så 

direkt ifrån att det här var i förmiddags uppe i anderna och den här kondoren kom flygande eller ja det 

finns saker som jag tror passar sig rätt så bra för oss. Lättare för oss än för ett flygbolag eller så. 

 

- Vad kan ni uppnå med Facebook som ni inte kan med hemsidan? 

David: Eh, vi ska säga som så också, vi kommer ut med en ny hemsida första kvartalet 2013. Och vi 

börjar helt från noll med den, vi är klar designmässigt och vi ska börja programmera den. Så det sker 

rätt så mycket på den digitala sidan, eh, jag tror att det är ett komplement vi har ingen så här jätteklar 

strategi med Facebook, allting annat vore fel att säga och vi vet inte var vi hamnar, det är jättesvårt att 

säga värden, vi träffar folk som säger ”Varje like är värd 1000 spänn”, ”okej hur räknade du ut det?” 

och så vidare. Så vi vet inte vad det ger men tycker att det är intressant och jag tror att mycket med 

vårt arbete med Facebook nu det är lite rädsla av att hamna för långt efter, och liksom börja täppa till 

de här hålen och vi inser att vi måste följa med, eh, haka på vissa trender vi kan inte haka på allting 

men vi märker att någonting växer till sig lite och då måste vi vara där och vi måste förstå de här 

sakerna, försöka förstå i alla fall. Eh, men förhoppningsvis så kan vi löpande kommunicera med de 

som på något sätt gillar oss eller dom som på något sätt vill hänga med mellan sina resor eller vad det 

är. Förhoppningsvis så kanske vi kan öka varumärkeskännedomen och få liksom en okej bekräftelse 

även från människor som inte reser med oss men kanske lite mentalt yngre målgrupp som påverkar 

sånna som reser med oss att dom som reser med oss kan bekräftat att dom gör rätt val att från flera håll 

till exempel, ja. Och jag tror att definitivt att vi kan nå vissa som vi inte når via andra kanaler, sånna 

som annars inte skulle prenumerera på vårt nyhetsbrev eller, eller tilltalas eller att titta på våra 

annonser eller tycka att vi är ett okej val, men jag vet inte… Ja, är vi pretentiösa så säger vi ibland att 

vi har en Mercedes-problematik som vi vill lösa, det innebär att vi vill bli ett okej val också i ålder, rätt 

målgrupp ibland dom som är 20, 25, 30 år som kanske inte reser med oss idag, kanske ska resa med 
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oss imorgon men de kan bekräfta till rätt människor i sin omgivning att det här är ett okej val, så är 

det. 

 

Målgrupp 
 

- Vilken är den definierade målgruppen som er Facebook-sida riktar sig till? 

David: Vi… Nu när vi kör annonskampanj testar vi att rikta oss mer emot tjejer och…. Jag kan inte 

exakta parametrarna där men, eh, jag tror 30 till 54 eller 55 år tror jag att det är där som vi riktar in den 

här till, så säger jag inte att det är det vi kommer göra i fortsättningen. Jag tror också att redan idag 

ifall vi tittar så är det den gruppen det är ett rätt så brett åldersmässigt, eh, så vi har flest följare i den 

lilla gruppen av följare som vi har idag. Så det ligger vis 30 till 55 år ungefär, eh, och rest generellt för 

reseindustrin då så, eh de som driver frågorna om resor så finns det liksom ett visst övertag på fler 

tjejer som driver beslutprocessen i hushållen. 

 

- Har ni tagit reda på hur målgruppen använder Facebook i allmänhet? 

David: Jag tror att vi är dåliga, försöker läsa, försöker ta in det som liksom skrivs, eh, och sen så när 

det kommer tillbaka till kritan någon som tror att dom har kommit på liksom hemligheten med 

Facebook eller så här men så i själva verket så tycker jag att dom har betydligt, betydligt mer 

erfarenhet av Facebbok än vad vi har, tillslut så säger de så att -”Vi vet inte riktigt, men vi vet att vi bör 

vara där”. Men, och det vi har väl inte full koll på användarna men jag vet inte om någon har lyckats 

med det liksom. 

 

-Finns det några fördelar för användarna att vara engagerade i er Facebook-sida? 

David: Vi hoppas att det liksom motiverar från, ger en skönare vardag med lite sköna instänk från 

Afrikas savanner eller vad det kan vara liksom, eh ja. Möjligtvis motivera lite grann i vardagen. Eh.. vi 

har inte kört några tävlingar eller så här på våran sida, vi har till exempel varit med när Ticketac haft 

aktiviteter, priser som vi har sponsrat, vi har varit med när Resia haft aktivitet tävling med priser som 

vi har sponsrat men vi har inte kört någonting själva. 

 

- Anpassas marknadsföringen till målgruppen?     

David: Tänker du på marknadsföringen utanför Facebook? 

 

- Nej på Facebook. 

David: Vi håller på att titta på vilken första annons vi ska ha, vi har ju ingen annons där än det 

kommer på fredag, eh, vi kör resor på riktigt och det är någonting som vi brukar släppa fram och vi.. 

40 % av det vi säljer ut till Afrikanska kontinenten, destination Afrika, mycket ljud på savannerna med 

safari men 30% Syd- och Centralamerika och sen 30 % Asien, Australien, Nya Zeeland men det här 

med Afrikakopplingen, i nuläget så väljer vi, måste välja spår någonstans annars blir vi för breda och 

vi kör lite på Afrika nu på Facebook för att.., och det blir Afrika med, jag tror en gepard som kommer 

vara bildvalet på det som kommer ut på den första annonsen sen så nämner vi inte Afrika i texten eller 

så, då pratar vi mer generellt men på något sätt Afrika ändå får illustrera savannen får illustrera för 

Jambo Tours. 

 

- Engagerar nå målgruppen på något sätt till att delta på sidan?      

David: Absolut inte, eh, vi skulle vilja göra men på något sätt.., jag tror att under det här snart ett år 

som vi har varit på Facebook så har vi säkert under den tiden någon gång ställt en fråga eller, ja, om 

vad det nu kan vara. Vi kanske har fått en som har svarat någonting eller sådär och.. 380 användare nu, 

det växer ju i alla fall så att säga men jag tror vi behöver ha ett lite större, större massa som följer oss 

för att få mer feedback och vi är lite rädda för att komma ut med frågeställningar som inte får några 

svar, att det ser lite tamt ut. Så är det. 

 

- Har ni några strategier för att på mer gillningar eller följare?    

David: Ja alltså nu, vi, eh, att, att vi går ut och marknadsför Facebook det är givetvis en del och syftet 

att vi vill ha fler likes utav sånna som vi tycker om, ska försöka hålla kvaliteten, vi kommer bli bättre 

på nya hemsidan, tydligare med, och jag misstänker att under 2013 också kommer på våra 
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resehandlingar, kommer att liksom plocka fram Facebook vänjande om de resenärer som vi har ute, 

dom får inte någonting om att ve är på Facebook idag, vänjande om i e-mail och på biljettutskick och 

följ oss vidare eller lägg in dina bilder eller vad det nu kan vara. 

 

- Varför tror ni att det kan vara viktigt att ha många medlemmar på sidan? 

David: Eh, det vet vi inte. Vi.. Sen så är det givetvis liksom att om vi har slags kvalitativa följare som 

vi liksom på något sätt kan bearbeta i positiva termer och stärka vårt varumärke, ingen skulle vara 

gladare än mig. Eh, men vi vet inget värde på de här som följer oss, jag sa det 100 kronor är 1 like 

värd med det är det, vi kan inte räkna på det. Vad var frågan föresten?      

 

- Vad det kan vara som är viktigt med att ha många medlemmar på sidan, alltså gillningar? 

David: Alltså sen tror jag att 380 följare på Facebook, eh finns en signal faktiskt, finns ett signalvärde, 

som sagt är vi inte beredda alls på att köpa följare vi vill ha kvalitativa det betonar jag.  Men det finns 

ju faktiskt en signal i liksom att ha 5000 eller 50000 eller vad det nu är, följer Jambo Tours, det 

handlar om att det skulle finnas ett signalvärde i det att flera på något sätt bekräftar att Jambo tours är 

rätt så okej, och det skulle vi tycka om och det tror jag, dels ett signalvärde ut till -”Varför är så så 

många som följer dem? Då följer jag dem också”. Sen så också lite själförtroende internt, dom som 

liksom följer mycket Facebook, de här 6-5 personerna som gillar Facebook hos oss dom, det tror jag 

definitivt att -”va fan vi har 5000 likes nu, nu börjar det bli någonting, vi har 7000 likes” och så är det 

liksom så att om vi gör någonting, visar upp nya bilder från Indien eller någon som varit med från 

personalen där är fantastiskt kul att lägga ut, sen så då om vi kan koppla det till vår presentation på 

nätet och så där, givetvis att ju fler som följer oss ju större liksom marknadsfönster får vi, att emellanåt 

marknadsföra våra produkter. 

 

- Uppmanas målgruppen att dela era inlägg med sina vänner på Facebook? 

David: Nej, det gör vi inte men vi kommer ha en applikation nu som i stort sett heter, jag vet inte va 

den heter men den fungerar och som är rekommendera dina vänner att följa Jambo Tours. Så även om 

de olika sakerna inte delas så, ja försöka nyttja lite grann i positiva termer dom som följer oss.       

 

- Kan målgruppen dela sina egna innehåll på er Facebook-vägg, som bilder och så? 

David: Ja, men det kanske är tre stycken som har gjort det hittills, så är det. 

 

- Kan det stödja era kampajer att de gör det? 

David: Ja det tror jag. Det är så många som kör fototävling och sådär, vi är definitivt också inne på 

spåret, vi skulle till exempel kunna ha en tävling som sträcker sig över hela året 2013 att första priset 

skulle kunna vara att pryda katalogen 2014/2015 skulle det kunna vara, men vi får se vad vi gör. 

 

Relationer/kommunikation 
 

- Hur ofta uppdateras Facebooksidan? 

David: Jag tror den uppdateras för sällan, när vi har svackor, vilket vi har emellanåt då ligger det nog 

på att det kan ta 7 eller 8 dagar och vi hade ett sånt fall förra veckan. 

 

- Vad består innehållet till störst del av när ni uppdaterar? 

David: Försöker liksom ha uppdateringar från verkligheten, jag hade ju önskat att vi hade mer sådär 

med våra guider som man lägger in direkt från savannen –”Jag såg det här fantastiska lejonet idag” 

eller va det nu är men det är internt så är det att, internt kan bli bättre på att pusha det här, vi har lite, 

lite för få drivna Facebook-ambassadörer ute bland våra  guider konstigt nog eller så kanske vi inte har 

kommit igång eller så kanske vi inte har marknadsfört det tillräckligt internt, eh men vi kör mycket när 

personalen är ute och reser här vi är ute och reser rätt så mycket, att vi lägger upp Jessicas bilder från 

Peru, nu har Jessica vart i Panama så lägger vi upp det, nu har den här vart i Sydafrika, att vi kör det 

och det roligaste är då ifall dom personerna när de är ute och reser dom själva kan liksom göra egna 

inlägg idag hände det här. Det tycker vi om, så och emellanåt så kör vi bara någon drive att vi har som 

vi körde med Indien här i förra veckan, det sista som vi lagt in eller i helgen kanske det va, att vi har 

fortfarande platser kvar på den här resan eller så där men det försöker vi att inte göra för ofta. 
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- Vad vill ni uppnå med kommunikationen via Facebook?    

David: Det skulle va roligare ifall det var en dialog och inte rena informationstavlan för så är det ju 

idag, det är lite monolog som vi har eh, så möjligtvis det, eh och med 380 följare så kan inte vi heller 

liksom att –”Idag har vi Kajsa Bergkvist hos oss och hon har varit i Tanzania, fråga henne om vad du 

vill” med 380 följare så får inte Kajsa en enda fråga kanske. 

 

- Har ni några strategier för bygga relationer med kunderna? 

David: Via Facebook? Nej, det kan jag inte säga att vi har. I är liksom väldigt fokuserade i nuläget här 

på att eh, att växa antalet följare, det kanske är fel väg att gå inte vet jag men, men det är värt att sätta 

fokus på och då tänker jag så här att -”När vi har så många följare så kommer jag göra det här, det 

här, det här” och att på nåt sätt så nåt, likes hjälper till med innehåll och liksom få 

tvåvägskommunikation och aktivitet även från deras håll. Men där är vi inte. 

 

- Har ni några speciella strategier för att relationer med nya kunder? 

David: Jag säger strategi är möjligtvis fel men de taktiska valen är i alla fall det är nu att vi börjar med 

annonsering, att vi i den kommunikationen som vi har med våra kunder i övrigt, att vi lyfter fram, eh, 

Facebook mera, eh, och också att vi gör i tryckt material så att säga med resehandlingar och så där och 

jag misstänker att vi i årets tryckta del kommer att ha med Facebook –”Följ oss där” och det har vi 

inte haft tidigare. 

 

- Hur hanterar ni feedback? 

David: Vi har ett fall som vi kan säga att vi fått feedback och det var en reklamant som gjorde inlägg, 

en kund som var väldigt nöjd med safari i Tanzania, var extremt nöjd med safariveckan men var 

väldigt missnöjd sen med boende på Zanzibar på sin kombination och där lyfte han ut liksom på på 

Facebook om det här, försökte svara fort och inte försöka gömma oss, inte på något sätt flytta ner hans 

inlägg eller lyft bort hans inlägg eller så där, det här var när vår Facebook bara hade vart ute i några 

veckor kanske som vi hade haft sidan uppe och då blir det internt så där att -”Se, Facebook är farligt” 

men det är inte alls farligt det är perfekt att vi får de negativa kommentarerna inne på våran plattform 

där vi ser dem, läggs de inte in hos oss, då laggs de in på reseforum eller någon annanstans så att det 

här är det bästa som kan hända oss menar jag men, men det är väldigt i en organisation som är vi det 

stadiet i alla fall extremt anti vad som gäller allt vad sociala medier heter, så var det då liksom att man 

fick vatten på sin kvarn lite grann –”Se, vi ska inte vara i det här är farligt”. Så, men, och då –”Kan vi 

inte ta bort de här kommentarerna? Vi kan ju inte ha dem här” –”Jo, de ska vara här” –”Men vi 

måste köra nya inlägg” –”Nej, nu ska vi definitivt inte köra nya inlägg på ett par dagar, nu låter vi 

den här ligga överst under i alla fall ett par dagar”. Det är väldigt lärorikt internt tror jag, den 

matchen är, ja. 

 

- Men har ni fått någon positiv feedback? 

David: Ja men alltså vi får väl, gilla bilderna, vilka vackra bilder, vilken häftig grej Viktoria eller vad 

det står med det mycket liksom bildinlägg. Och så tror jag att fått in att Jambo tours är.. -”Jambo 

tours, dom är så jäkla bra” eller nåt sånt där liksom. 

 

- Använder ni det på något sätt då? 

David: Nej, det har vi inte gjort, nej. Förutom att det ligger på vår Facebooksida. 

 

-Har ni några speciella strategier för att besvara frågor ifrån kunderna? 

David: Jag kan säga såhär att vi var liksom väldig beredskap vi hade administratörer på sales och så 

där at nu är vi ute i det öppna landskapet och nu kan du komma vi måste liksom svara, vi svarar så här 

fort och vi gör en liten policy om det här om hur vi skriver och så här, så vi har faktiskt en social 

mediepolicy men jag tror att det inte är någon utav dom på försäljningsavdelningen till exempel som 

har hittills svarat på ett inlägg. Jag hade ju önskat att vi hade en, att det fanns liksom en dialog att 

faktiskt har kunder som är inne och faktiskt funderar på, ja ställer frågor och då där men vi skyller på 

det låga antalet. Och det är kanske att vi inte har klarat, inte koll på att dom som nu följer oss att dom 

är våra kunder eller så där men vi har nog inte marknadsfört Facebook än så länge faktiskt till våra 
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kunder heller och det är givetvis dom som driver in dialog före och efter resan. 

 

- Vilken funktion är ansvarig för kommunikationen på Facebook? 

David: Jag säger att det är jag, det ligger på marknad. Det är ett litet företag men vi har liksom flera 

administratörer bland annat då ett par personer på försäljningen men, eh. Lis Karina våran marknads- 

och säljansvarig i Norge också till en viss mån liksom, gör inlägg. 

 

 

Utvärdering 
 

- Har ni någon plan för hur en sociala mediestrategin utvärderas? 

David: Nej det har vi inte, långt därifrån. Har inte ens någon plan för hur vi ska använda den och då 

vet vi inte hur vi ska utvärdera den så är det. 

Emelie: Det kanske kommer en i och med att ni har mål i antal och sånt. 

David: Precis, precis. Så kan man väl säga, sen så är det svårt tror jag, vad får vi ut av det. Jag vet inte 

svar, jag har inte sett liksom, för att räkna ut det. Där av tycker jag om att det skrivs uppsatser på 

ämnet och så där men jag har inte sett svaret än så länge på det som jag har läst, jag vet inte. Ni kanske 

kommer med det. Men ja och så finns det lyckade exempel SAS har tagits fram som lyckat exempel på 

kundservice och så kring askmolnet och så där. 

 

-Har ni någon statistik på inläggen? 

David: Vi följer ju liksom och vi följer genom Facebook-verktyget. 

 

-Är det någon viss typ av inlägg som delas, gillas eller kommenteras mest? 

David: Vi tror att, märker nog att man gillar djur, landskap i viss mån, eh människor möjligtvis också i 

och för sig men ju mer udda ju mer annorlunda. Definitivt är det som så att bildkvalitet är viktigt men 

däremot är det också lite tror jag att vi kanske inte är där mentalt. Om jag nu lägger upp flera bilder 

löpande som inte egentligen håller bildkvaliteten som Jambo tours vill använda i sin kommunikation i 

andra medier och där kan vi också internt ha diskussioner ”–Det här kan vi inte lägga ut” ”-Jo men 

det är inte kvaliteten på bilden som är grejen utan det är att bilden är tagen med en mobiltelefon i det 

ögonblicket” -”Men den håller ju inte vår kvalitet”, Nä, men det behöver den inte göra i det social 

mediet och där blir också  en krock. Ibland kan vi kanske bli låsta allt för mycket vid kvalitetsfrågan 

men däremot släpper vi kanske för mycket åt andra hållet, och vi kan lägga ut linjehorisont som är så 

här.. utan att redigera bilderna liksom, sneda horisonter och så, det skulle vi inte göra någon 

annanstans men, ja. 

 

-Sista frågan då, har Facebook-sidan genererat något till företaget, som fler kunder, sålda resor eller 

återkommande kunder? 

David: Jag tror att den viktigaste saken är på något sätt att det viktigaste för Jambo tours att nu lär vi 

det här att börja vänja sig vid mycket av den hela digitala världen, de första resorna som gick att boka 

på Internet de.., första gången vi hade en bokningsbar site det var på våren 2011 hela den digitala 

världen är extremt ny. Den url:en, domänen har vi haft sen jambotours.se har vi haft sedan 14 år 

tillbaka nu tror jag men under väldigt många år så var det bara en startsida med ett telefonnummer, 

ring för att boka din resa och så kanske två bilder det fanns inget djup alls i siten, eh, fram tills för två 

– tre år sedan så var det våra kunder använder inte Internet. Så att det är.., bara det här med Facebook, 

jag tror att den nyttigaste resan är liksom det är att vänja organisationen men att, det digitala och eh, 

visa att vi måste vara där, vad ger det oss för nytta? Väldigt mycket signaler om utbildningsmässigt 

och vi måste hänga med på var enda en det kan vara en potentiell, eh marknadsplattform eller 

säljplattform eller vad det nu är, måste i alla fall vara med och hänga med dom sen väljer vi att följa 

Faceook lite extra. Och skulle liksom att, jag skulle nog vilja se att gå så långt att… det är bra att bbr 

kritiska, skulle ändå välja liksom att vi faktiskt får den här styrkan här att någon gång i sitt liv gå in på 

Facebooksida. Det är lätt att va kritisk när man inte vet vad det är så att säga, vi har väldigt lång färd 

att vandra men vi är på väg, eh men jag tror signalmässing inom organisationen att förstå att vi måste 

haka på den vågen världen förändras, väldigt viktigt. Det här kan vara ett komplement det här kan vara 

ett verktyg men det finns andra. Så är det. 
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9.3 Fältanteckningar 

 
 

Fältanteckningar från intervju med Ving 

 

Datum: 2012-12-12  

Klockan: 13.00 

Medverkande: Therese Hollstensson, Emelie Wiklund och Robert Gunnarsson 

 

Vi sitter i ett tyst och avskilt rum. 

 

Robert förklarar att han är ansvarig på Ving för sociala medier och allt med digitalt innehåll (Även 

appar). Han förklarar vidare att han arbetar med hur Ving kommunicerar via sociala medier. Han har 

arbetat på Ving i 3 månader men i samma bransch i 6-7 år. Ving startade Facebook-sidan 2008, så den 

har varit i bruk i ungefär 4 år. 

 

Ving började använda Facebook för att kunderna fanns på där, fortsätter Robert. Syftet var att finnas 

där kunderna befann sig. Robert säger att de vill hjälpa kunderna och svara på frågor genom Facebook. 

Han poängterar att Ving vill vara bäst på att möta kunderna. Den information som läggs upp via 

Facebook ska vara kundnära, det vill säga information om resor, hotell, Lollo och Bernie (maskotar) 

samt att filmer och bilder ska gå att relatera till. Robert poängterar dialogen som en viktig del. Även 

spridningen poängteras som en viktig del med Facebook. Spridningen gör att informationen är 

delningsbart. 

 

Ving har samma målgrupp generellt på Facebook som på i vanliga fall, vilket är barnfamiljer. Robert 

förklarar dock att Facebook når väldigt brett, genom många kategorier av målgrupper. 

 

Det är bara Vings kunder Robert kan uttala sig om hur de använder Facebook. Men han säger att de är 

väldigt aktiva och att det främst är kvinnor, vilket är rätt in i målgruppen. 

 

I frågan om det finns fördelar för målgruppen att engagera sig i Vings Facebooksida svara Robert “Det 

vill jag tro” och skrattar. Kunderna får förhandsvisning på kampanjer och får vara med och prata. 

Inläggen anpassas hela tiden efter målgruppen. De postar mer av de som gillas. 

 

Happy hour, tävlingar genererar likes. Ving har många engagerade fans, genom detta vill de inspirera 

till resande. Ibland uppmanas kunderna att “dela med era vänner”, men verkar inte vara en framarbetad 

strategi att konsekvent och strategiskt sprida genom delningar. Kunderna laddar upp, enligt Robert, 

bilder från resor på Facebooksidan. 

 

Robert säger att de kan uppmana kunderna att ladda upp bilder från resor, ibland kan de vara det 

viktigaste i en kampanj. Ving uppdaterar sin Facebook-sida 1.1 gång/dag och är till störst del bilder 

(poängteras). Bilder engagerar folk mest, säger Robert. 

 

15 personer går på schema för att svara på frågor via Facebook, en ansvarig åt gången. Ving vill lägga 

ut saker som engagerar (poängteras). Robert menar att Ving vill utvecklas ständigt och bli bättre på 

det. För att skapa en dialog säger Robert att de frågar saker till exempel “vad tycker du?” 

 

Feedbacken hanteras att Ving tar vidare frågan/tankarna till andra avdelningra (som de rör). Har de fått 

positiv feedback bekräftas detta och de tackar för feedbacken. 
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Bilder står för 80-90 % av inläggen. Robert förklarar att de tar bra plats i flödet och engagerar 

(poängteras). Det är huvudsakligen marknadsavdelningen som ansvarar för kommunikationen på 

Facebook. Men det är en mix-roll säger Robert, både kundtjänst och PR är inblandade. 

 

Ving har en tydlig strategi för att mäta framgången, genom siffror. Detta poängteras att det är en tydlig 

strategi. De jämför sedan framgången med deras konkurrenter. De använder en inbyggd funktion för 

statistik “Facebook Insights”. Solig strand (tropiskt) gillas mest säger Robert. Robert förklarar att de 

får mer kommentarer på ett inlägg om en fråga ställs samtidigt. 

 

Robert poängterar att Facebook-användingen har genererat kommunikation och en snabb 

informationsspridning. Även marknadsföringsmässigt har Facebook genererat fördelar.  

 

Fältanteckningar från intervju med Fritidsresor 

 

Datum: 2012-12-13  

Klockan: 10.00 

Medverkande: Therese Hollstensson, Emelie Wiklund, David Nilsson och Marie Malmros 

 

 

Vi sitter runt ett bord på en relativt öppen kontorsplats. Att anställda på Fritidsresor går förbi oss 

ibland är inget som stör intervjun. 

 

David är Internet Marketing Specialist och Marie är informatör men jobbar mer med “produkten”. De 

arbetar tillsammans med arbetet kring Facebook. De har haft strukturerade mål i ungefär 1 år för 

Facebook-sidan. 

 

Syftet med att Fritidsresor började använda Facebook var enligt David att få ut information, men sen 

började likesen öka samt dialogen. Facebook fungerar som en kundservicekanal, väldigt stort 

kundservice fokus. Det poängteras att Facebook kan personifiera företaget, som är väldigt viktigt. 

Genom Facebook kan Fritidsresor skapa relation till kunden och bygga ett varumärke. Det är enligt 

Marie och David viktigt att även säljarna känner sig trygga i rollen att svara via Facebook. 

 

Fritidsresor kan även skapa inspiration (poängteras mycket). Detta genom bilder, som de mer och mer 

arbetar med. 

 

Facebook kan även skapa “trygghet”. David och Marie tar upp stökigheterna i Egypten: är man på en 

annan destination är det säkert och tryggt för kunden. Då kan även kunderna nås direkt utan att gå via 

andra medier. Kunder som befinner sig på andra destinationer än de stökiga kan ladda upp bilder och 

visa att de har det bra (utan stökigheter). 

 

Målgruppen är huvudsakligen kvinnor. Resor är en brett intresse menar David och Marie. Vid frågan 

om fördelar för målgruppen att engagera sig i Facebok-sidan, svarar David och Marie att de får 

speciellt riktade nyheter, riktad endast till de. 

 

Fritidsresor uppmanar fansen att dela - vilket skapar en synlighet (poängteras). De har engagerade 

medlemmar. Marie och David förklarar att de är skillnader i gillningar och engagemang om det är 

Fritidsresor eller användarna som postar inlägg. Detta för att det blir mer personligt. Marie tar upp 

exemplet om Fritidsresors topp-bilder på Facebook som är inskickade av användarna. Tävnlingar 

menar David och Marie kan driva upp gillningar. 

 

David och Marie berättar att de märkt att flera små tävlingar (med fler vinster av mindre storlek) ger 

bättre engagemang än större tävlingar med stora vinster. De poängterar att de inte använder Facebook 

med största syftet att sälja och annonsera om billiga resor, utan mer fokus på att skapa ett förtroende 

och personifiera företaget. 
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David och Marie förklarar att det är svårt att definiera, men att vissa inlägg riktas direkt till existerande 

kunder (ej till nya). Inläggen måste även besvarar inom 2 timmar och skickas vidare till den berörda 

avdelningen. Poängteras att det är snabb fokus på negativ feedback! Detta går snabbt till rätt (berörda) 

personer i företaget. Positiv feedback skickas även vidare (beröm) till berörda personer. 

 

Inläggen på Facebook består väldigt mycket av bilder. 110 % säger Marie och ler. David och Marie 

menar att bilder är trevligt och visuellt. Om de släpper ett nytt resmål, kan de berätta via Facebook att 

de släpper en video om till exempel Jamaica. 

 

Utvärderingen av Facebook sker månadsvis med fokus på vilka inlägg som delas och gillas samt kollar 

dom varför de gör det. Marie och David berättar även att de kan samarbeta nordiskt och tar exemplet 

om ett aprilskämt som Fritidsresor Norge hade, vilket användes i Sveriges med. De förklarar vidare att 

humor är viktigt! För statistiken har de verktyg som sammanställer månadsvis. 

 

David och Marie förklarar att om ett inlägg uppfattas som en annons, så gillas det mindre än annars. 

David berättar om att han gjorde en uppdateringen “Grattis Loreen” i våras som skapade mycket 

engagemang. David och Marie poängterar även att det är viktigt att först¨att användandet av Facebook 

idag är mobilt för många och att användarna kan till exempel sitta i soffan och skriva. 

 

I frågan om vad Facebook har genererat till företaget, berättar David och Marie att den driver trafik 

och bokningar. Användarna kan behöva diskutera med sig sambo hemma. Viktigt då att genom 

Facebook skapa inspiration för kunderna. 

 

 
Fältanteckningar från intervju med Jambo Tours 
 

Datum: 2012-12-20 

Klockan: 14.00 

Medverkande: Therese Hollstensson, Emelie Wiklund och David Karlsson 

 

 

Vi sitter i ett tyst avskilt rum. 

 

David berättar att han är ansvarig för marknad på Jambo Tours och arbetar med att öka försäljning. 

David har varit på Jambo Tours sedan januari 2012. Facebook-sidan startades i januari 2012 med 

internt syfte: Varför har inte Jambo Tours en Facebook-sida? 5-6 på Jambo Tours gillade Facebook 

medan andra tyckte att Jambo Tours var för fint för Facebook. En utmaning blev förståelse att 

Facebook inte är för fint för varken Jaguar och Qatar Airways.  

 

Resan med Facebook på Jambo Tours har varit lång, inte lyckats internt. Vant sig vid tanken. "På 

fredaf har vu första marknadsföringen på Facebook" & beställt två appar.  

 

David förklarar att de vill komma upp till 3000 likes före halvåret 2013. David förklarar att de inte vet 

vilken info som är viktigast att sprida via Facebook. David poängterar att han tror att de har en produkt 

som passar väldigt bra för Facebook, vilket är mycket bilder. De kan dela bilder från savannen och 

exotiska platser, vilket passar Facebook. 

 

David förklarar att de kommer ut med ny hemsida under 2013. Den har klar design och ska 

programmeras. David menar med detta att det händer mycket på den digitala sidan på Jambo Tours. 

Han förklarar dock att han tror att Facebook kan vara ett komplement. David förklarar dock att de inte 

har en jätteklar strategi för Facebook, vilket gör att ej vet vart de hamnar än. Förhoppningsvis kan 

Facebook ge kommunikation med kunder samt öka varumärkeskännedomen. David förklarar att de 

även kanske kan nå andra kunder via Facebook som ej kan nås via andra kanaler. 
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Målgruppen för Facebook är tjejer som är ca 30 till 54 eller 55 tror David. Vet dock ej hur det kommer 

vara i framtiden, vilken målgrupp det blir då. David förklarar att de är tjejer som beslutar om 

köpbeslut i hemmen. 

 

Jambo Tours vet ej hur målgruppen använder Facebook. De försöker dock ta in de som skrivs. En 

fördel för användarna hoppas David vara att det motiverar, ger skön vardag och ger intryck från 

Afrikas savanner = motivera i vardagen. Hittils har de ej haft tävlingar på Facebook-sidan. 

 

David förklarar att de absolut inte uppmuntrar målgruppen att delta på sidan. De kan vara lite rädda, 

menar David, att ställa frågor ifall ingen svarar. De kan se tamt ut.  

 

Jambo Tours vet inte varför de kan vara viktigt med många medlemmar på Facebook. Många gillare 

kan stärka varumärket, detta skulle göra David glad. Målgruppen uppmanas ej att dela inlägg, men en 

applikation kommer komma som uppmanar medlemmar att dela med vänner. Hittills har kanske tre 

stycken delat sitt eget innehåll på Facebook-sidan. David tror att de kan stödja deras kampanjer. Detta 

genom att ha en tävling som sträcker sig över ett år, där första pris kan vara att pryda katalogen 

2014/2015. 

 

David poängterar att han tror att Facebook-sidan uppdateras för sällan, kan ta upp mot 7-8 dagar. De 

försöker ha uppdateringar från verkligheten, David önskar mer live från guider som lägger ut inlägg 

direkt från savannen "Jag såg detta lejon idag!". De kan bli bättre internt på att ha Facebook-

ambassadörer. David menar även att det skulle vara roligare med dialog på sidan, idag är det mer 

monolog. 

 

Jambo Tours har ej strategier för att bygga relationer med kunderna. I dagsläget har de fokus på att öka 

antalet följare. De taktiska valen för att få nya kunder är att börja med annonsering samt att lyfte fram 

Facebook till dagens kunder. Allt tryckt material kan ha "Följ oss på Facebook". 

 

David förklarar att de har haft fall där de fått feedback. En kund var nöjd med safarin men missnöjd 

över boendet. Jambo Tours försökte då svara så fort som möjligt och inte gömma eller flytta ner 

inlägget. Intern kunde anställda tycka att det kändes "farligt". David menar att det ör perfekt att de får 

se feedbacken istället för att den skrivs någon annanstans. Detta var lärorikt för Jambo Tours, tror 

David. Positiv feedback har de fått på bilder och i allmänhet om företaget. Idag har marknad ansvar för 

kommunikationen på Facebook. Lis-Karin är även involverad (Norge). 

 

Jambo Tours har hittils inte någon plan på hur mediestrategin utvärderas. SAS har bland annat lyckats 

med att visa på kundservice i och med askmolnet. Jambo Tours använder Facebook-verktyget för 

statistik. De vet att djur och landskap gillas, samt om det är udda och annurlunda. David förklarar att 

bildkvalité är viktigt, men inte lika viktigt på Facebook som i övrigt. En bild med sne horisont kan 

användas på Facebook.  

 

Viktigast med Facebook-användingen för Jambo Tours är att företaget börjar vänja sig vid den digitala 

världen. Bra att vänja organisationen med det digitala ch visa att företaget behöver vara där. 

 

 

 

 

 


