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Abstract  

 

The purpose of this essay is to research which strategies different travel companies use to 

market themselves on Facebook and how they use this to their advantage. We are also 

researching how this kind of marketing can affect the consumer’s choice of destination. We 

are researching both large and small companies to see if the strategies for this kind of 

marketing differ. We are also researching the consumer’s perspective to see if the travel 

companies’ strategies are consistent with how customers perceive the company. 

 

Three different methods of research have been used for this study. We performed both 

structured and semi-structured interviews with eight different travel companies to gain a deep 

understanding of how they work with marketing on Facebook. We also used the quantitative 

method in the form of a survey to obtain the customer's perspective on this. The theories that 

have been used are the e-marketing pyramid, theories for how a company should proceed to 

market themselves on social media, theories about what content is most attractive for the user, 

theories about which language to use, and theories of how Facebook can function as a 

complaint channel and how this can be avoided. 

 

After studying this phenomenon, we were able to come to conclutions answering our 

questions at issue. By working strategically and organized with marketing on Facebook, travel 

companies have the ability to attract both existing and new customers. To do this it is 

important to publish posts that create engagement and posts that create emotional reactions. 

These posts may also vary with informative posts. It is important that travel companies are 

aware of what is needed for them to succeed on Facebook. It is also important that they use 

the tools that Facebook provide in addition to other measurement tools. In this way the 

companies have the possibility to see how well their marketing works. The study shows that 

the customers that sees the travel companies posts on Facebook is somewhat affected by this 

in their choice of destination. The study also shows how travel companies can work to avoid 

negative feedback from their customers and how this kind of feedback is handled.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka strategier olika reseföretag använder sig av för sin 

marknadsföring på Facebook och hur de utnyttjar detta till sin fördel. Vi vill även ta reda på 

hur en sådan marknadsföring kan påverka konsumentens val av resmål. Vi undersöker både 

stora och mindre reseföretag för att ta reda på om strategierna för en sådan marknadsföring 

skiljer sig. Vi undersöker även kundens perspektiv för att ta reda på om reseföretagens 

strategier stämmer överens med hur kunden upplever företaget. 

 

Tre olika undersökningsmetoder har använts. Strukturerade och semi-strukturerade intervjuer 

med åtta olika reseföretag för att få en djup förståelse för hur de arbetar med marknadsföring 

på Facebook. Vi har även använt oss av kvantitativ metod i form av en enkätundersökning för 

att få fram kundernas perspektiv på detta. De teorier som har använts är e-marketing 

pyramiden, teorier för hur ett företag ska gå tillväga för att marknadsföra sig på sociala 

medier, teorier om vilket innehåll som är mest attraktivt för användaren, teorier om vilket 

språkbruk som ska användas samt teorier för hur Facebook kan fungera som en 

klagomålskanal och hur detta kan undvikas.  

 

Efter att studerat detta fenomen kom vi fram till resultat som svarar på våra frågeställningar. 

Genom att arbeta strategiskt och organiserat med marknadsföring på Facebook har reseföretag 

möjligheten att locka både befintliga samt nya kunder. För att kunna göra detta är det viktigt 

att publicera inlägg som skapar engagemang och som anspelar på människors känslor. Dessa 

inlägg ska gärna varvas med informativa inlägg. Det är viktigt att reseföretag är medvetna om 

vad som ska till för att lyckas på kanalen och använda sig av de verktyg som Facebook 

erbjuder och även andra mätningsverktyg. På så sätt kan företag se hur väl deras 

marknadsföring fungerar. Undersökningen visar på att de personer som ser reseföretagens 

inlägg på Facebook i någon grad påverkas av dessa i sitt val av resmål. Den visar även på hur 

reseföretag kan arbeta för att undvika negativ återkoppling från sina kunder och hur denna 

återkoppling hanteras.  

 

Nyckelord: Marknadsföring, Facebook, strategier, reseföretag, organisation, påverkan.  

 

  



 
 

Förord 

Vi har under våren 2016 arbetat med vår c-uppsats inom ämnet turismvetenskap på Södertörns 

Högskola. Arbetet har varit utmanande, lärorikt och roligt, samt att det har gett oss bra 

kunskaper om hur olika reseföretag använder sig av Facebook i sina 

marknadsföringsstrategier.  

 

Vi vill gärna tacka respondenterna som har medverkat i våra kvalitativa intervjuer. Dessa 

personer har gett oss en bra inblick i hur olika reseföretag använder Facebook som verktyg i 

sin marknadsföring samt hur marknadsföring på sociala medier har blivit allt mer viktig i 

dagsläget. Dessa respondenter har även gjort det möjligt för oss att arbeta med ett ämne som 

vi tycker är intressant samt väldigt tidsaktuellt. Vi vill även tacka alla våra respondenter som 

medverkade i vår enkätundersökning.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Christian Widholm för all hjälp samt alla råd vi har fått 

under arbetets gång.  

 

Tack! 

 

Karoline Berg & Victoria Värn 
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1. Inledning 

Reseindustrin i Sverige omsatte år 2008 sammanlagt 244 miljarder kronor. E-handeln inom 

rese- och turismnäringen omsatte samma år 30 miljarder kronor. Jämfört med 2007 är det en 

ökning på 20 %. Både de traditionella samt de internetbaserade resebyråerna omsatte 12,5 

miljarder kronor (Tillväxtverket 2009, s.13). Detta visar på att e-handeln inom resebranschen 

spelar en viktig roll. Internet har inneburit nya möjligheter för hur tursimföretag kan 

marknadsföra sig. Det blir enklare att komma ut på marknaden men det kan bli svårare att 

faktiskt nå ut till kunder. Konkurrensen ökar ju fler som befinner sig på nätet och på grund av 

detta krävs det en kunskap om hur en kanal kan utnyttjas på bästa sätt (Tillväxtverket 2009, 

s.17).  

 

Dagens Internet präglas av nätverkande och tvåvägskommunikation. Sociala medier har blivit 

en naturlig del av folks vardag. Genom att vara synliga där kan reseföretagen nå fler kunder. 

Internet gör det möjligt för reseföretagen att rikta in sig på snävare målgrupper än vid 

traditionell marknadsföring. Därför är det viktigt att vara medveten om sin målgrupp samt 

underkategorier av denna för att kunna anpassa sin marknadsföring därefter (Tillväxtverket 

2009, s.17-18).  

 

Konsumenters beteende på nätet skiljer sig från hur de beter sig i en fysisk miljö. Därför är det 

viktigt för reseföretag att försöka förstå sina kunders behov i den webbmiljö de befinner sig i. 

Det kan vara det första intrycket som kunden får av företaget. Denna typ av marknadsföring 

innebär att kommunikationen mellan företag och kund blir mer direkt och personlig än vid 

traditionell marknadsföring (Tillväxtverket 2009, s.20). 

 

I denna uppsats vill vi undersöka hur reseföretag har anpassat sig till denna utveckling och hur 

de går till väga för att nå sina kunder på Internet och specifikt på/via det sociala mediet 

Facebook. Vi vill ta reda på hur både stora och mindre reseföretag använder sig av olika 

marknadsföringsstrategier för att nå ut till sina kunder. Genom att intervjua representanter från 

olika reseföretag försöker vi undersöka detta. Vi vill även undersöka kunders uppfattning om 

hur denna typ av marknadsföring upplevs och har därför genomfört en enkätundersökning. 
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1.1 Bakgrund 

Sociala medier har under de senaste åren vuxit fram som viktiga kommunikationskanaler både 

bland privata användare samt inom företag och deras marknadsföring (Jongpil & Ick-Keun, 

2012, s.94). Genom sociala medier kan användarna kommunicera med hjälp av bland annat 

bild, text och ljud vilket möjliggör ett bredare spektrum av kommunikation än tidigare. 

Dessutom är kommunikationen dubbelsidig då det sker en interaktion mellan flera olika 

användare. Till exempel mellan privatperson och producent/företag (Mangold & Faulds 2009, 

s. 358-359). Användningen av sociala medier har påverkat hur individer tar till sig information 

och hur kommunikation sker mellan individer och företag. Från företagens sida hjälper detta 

dem att nå ut till en större mängd kunder samt att de kan rikta sin marknadsföring till specifika 

målgrupper (Hays, Page & Buhalis 2013, s.212). En viktig del av denna sorts marknadsföring 

är att kunden är delaktig i produktionen av innehållet till skillnad från till exempel en 

konventionell reklamkampanj där kommunikationen är ensidig (Mangold & Faulds 2009, 

s.360). 

 

Den främsta utvecklingen vad det gäller sociala medier är tjänsternas mobilanpassning. Detta 

innebär att dessa tjänster har gått från att vara webbaserade till att bli applikationer på 

mobiltelefonen, vilket har lett till att vi människor är mer närvarande på sociala medier nu än 

tidigare (Wroblewski 2011, s.8-16). Det går även att se en annan tydlig utveckling på sociala 

medier och detta är att användaren producerar den största delen av innehållet. Detta i form av 

text, bilder och videos (Berthon et al, 2012, s.263).   

 

Enligt en undersökning gjort av SCB finns cirka hälften av Sveriges företag representerade på 

sociala medier. Användningen är mest vanlig för stora företag med över 250 anställda, men 

mindre företag representeras också, då cirka 28 % av dessa använder sociala medier. Enligt 

undersökningen av SCB används sociala medier främst för att utveckla företagets varumärke 

samt för att marknadsföra produkter. Det är även vanligt att finnas där för att ta del av 

kundens åsikter om företaget och dess tjänster eller produkter (Internetstatistik, 2016). 

Resebyråer är en av flera olika branscher som har genomgått en stor förändring vad det gäller 

digitalisering under de två senaste årtionden (Andreu et al, 2010, s.777). Det finns ingen 

resebyrå som inte blivit påverkat av denna förändring (Holloway 2004 s.197-198). För att 

globalt kunna vara konkurrenskraftig är det viktigt att resebyråer tar del av kunskap om de 

senaste teknologiska trenderna. Detta för att effektivisera samt kvalitetssäkra sina 

internettjänster. Utvecklingen av Internet har gjort att reseföretag har blivit tvungna att göra 

innovativa förändringar i sin strategi för att kommunicera med kunderna (Batinic 2013, s.119-

120). Genom att finnas på sociala medier och använda det specifika mediet på rätt sätt finns 

det stora möjligheter för reseföretag att göra ekonomisk vinning samt bygga relationer till 

varumärket (Jongpil & Ick-Keun 2012, s.104). 

 

Bilder på destinationer har tidigare i stor grad visats genom turistbroschyrer och postkort. 

Genom digitaliseringen har dessa bilder blivit allt mer synliga genom TV och Internet. Denna 

utveckling har gjort att turister upplever bilderna på ett annat sätt. Detta gör att turisterna 

föreställer, förstår och engagerar sig i destinationer på ett effektivt sätt (Scarles & Lester 2013, 
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s.1). Sociala medier spelar en viktig roll inom flera delar av turismen, speciellt inom 

information och beslutsprocessen. De används även av företag för att främja destinationer 

(Zeng & Gerritsen 2014, s.30-32). Att använda sig av sociala medier som 

marknadsföringskanal har enligt Zeng & Gerritsen (2014) visat sig vara en ypperlig strategi 

för reseföretag. 

1.2 Problemformulering 

Traditionell marknadsföring är för reseföretag inte längre tillräckligt för att nå ut till sina 

kunder. På senare tid har den digitala marknadsföringen blivit allt mer viktig. Detta innebär att 

företagen använder sig av olika interaktiva medier som verktyg för att kommunicera med sina 

kunder (Chan & Guillet 2011, s.345-346). Denna typ av marknadsföring kräver andra 

strategier än den traditionella då det behövs en annan sorts förståelse av målgruppens behov 

och beteende. Vid traditionell marknadsföring handlar det om att exponera sitt budskap för 

potentiella kunder genom masskommunikationskanaler så som tv, radio och press. Den 

digitala marknadsföringen handlar istället om att fokusera på kunden som har kontroll över 

den information den söker (Howison, Finger & Hauschka 2015, s.270) Hur väl företag 

anpassar sig till detta är avgörande om de ska fortsätta vara konkurrenskraftiga. Oavsett om 

det är ett stort eller litet företag behöver det vara digitalt tillgängligt då allt fler använder sig 

av sociala medier för att kommunicera, både privat samt mellan företag och kund (Batinic, 

2013, s.119-120). Kommunikationen har gått från att vara ensidig till tvåsidig då konsumenten 

är medproducent till innehållet (Scarles & Lester 2013, s.3).  

 

För att utnyttja denna tekniska utveckling har därför reseföretag anpassat sin marknadsföring 

för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Genom att vara synliga där konsumenten 

finns ökar det chansen för försäljning. Detta innebär att alla produkter såsom resor, hotell, 

utflyckter och upplevelser måste förmedlas på ett sätt som gör det lättillgängligt för kunden 

(Muhcina & Moraru 2014, s.718-719). Sociala medier har lett till en annan sorts 

kommunikation där vikten ligger på öppenhet. Information delas emellan användare och blir 

därmed synlig och tillgänglig för många människor (Xiang & Gretzel 2010, s.179). Denna 

transparens och insyn gör det möjligt för reseföretag att synas mer för fler kunder, men den 

kan även innebära vissa nackdelar. Exempelvis kan det finnas risk för att kunden väljer att 

boka eller köpa produkten på annat håll till ett billigare pris då den redan har fått 

informationen gratis. Det är därför viktigt att kunderna ser fördelarna med att välja just den 

specifika resebyrån. 

 

Facebook är en skapad kommunikationskanal som i dagsläget är ledande inom digital 

marknadsföring. Marknadsföring på Facebook är ett välfungerande koncept där företag i alla 

olika storlekar har möjligheten att nå sina mål vad det gäller marknadsföring och 

varumärkesbyggnaden till en relativt låg kostnad (Hansson, Wrangmo & Søilen 2013, s.113). 

Marknadsföring på Facebook gör att företag kan skapa långvariga förhållanden med sina 

befintliga kunder, samt att de kan hitta nya kunder (Hansson, Wrangmo & Søilen 2013, 

s.114). Genom att arbeta med genomtänkta marknadsföringsstrategier som är anpassade till 
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den digitala plattformen kan reseföretagen utnyttja denna kommunikationskanal till sin fördel 

(Xiang & Gretzel, 2010, s.181). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka marknadsföringsstrategier stora och små 

reseföretag använder sig av på Facebook samt hur kunden uppfattar denna typ av 

marknadsföring.  

1.4 Frågeställningar 

 Vilka strategier använder sig olika reseföretag av i sin marknadsföring på Facebook 

och hur skiljer dessa sig åt mellan stora och mindre företag? 

 Hur fungerar denna typ av marknadsföring och hur mäter man effekten av den? 

 Hur arbetar reseföretag för att undvika negativa effekter vad det gäller företagets 

image och dess produkter då kunden är en medproducent av innehållet? 

 Hur uppfattar och påverkas kunden av reseföretags marknadsföring på Facebook? 

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen koncentrerar sig på hur reseföretag använder sig av marknadsföring på det 

sociala mediet Facebook. Vi utesluter andra sociala medier så som Instagram och Twitter. Vi 

avgränsar oss till att endast titta på den Svenska marknaden, och undersöker därför Svenska 

resebyråer samt privatpersoner som har bokat en resa med ett eller flera av de företag som 

finns i vårt urval.  
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning 

I detta kapitel presenteras en inledning där vi beskriver sociala mediers framväxt samt tar upp 

digitaliseringens påverkan på reseföretag. Vi tar fram en problemformulering som sedan 

utvecklas till syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

 

Kapitel 2 - Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga i undersökningen samt de metoder vi har 

använt för detta både vad det gäller insamling av data, vetenskapligt synsätt i undersökningen 

och analys. Vi beskriver de olika områdena samt framför den kritik vi har mot våra källor 

samt en diskussion kring metodvalen.  

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som är relevant för vår undersökning. Denna framställs 

genom tematiska områden som vi anser är viktiga att belysa för att kunna svara på våra 

frågeställningar. 

 

Kapitel 4 - Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras den data som vi har samlat in i vår undersökning. Detta är i form av 

åtta intervjuer med stora och mindre reseföretag samt resultaten från enkätundersökningen. 

 

Kapitel 5 - Analys 

I detta kapitel görs en tematisk analys av insamlad teori och empiri. Olika relevanta teman tas 

upp för diskussion för att komma fram till svar på frågeställningarna. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

I detta kapitel besvaras frågeställningarna och undersökningen avrundas genom en kort 

sammanfattning. Vi ger även förslag till vidare forskning på området.  

 

Referenslista 

I detta kapitel finns alla referenser vi har använt oss av tillgängliga. Dessa sorteras efter vilken 

typ av källa det är samt i alfabetisk ordning. 

 

Appendix 

I detta kapitel presenteras de intervjufrågor vi har ställt under både de kvalitativa och 

kvantitativa intervjuerna. Här finns även fullständiga referat från de kvalitativa intervjuerna 

samt alla resultat från enkätundersökningen. Här redovisas även vår ansvarsfördelning och 

vem av oss som har skrivit de olika delarna av uppsatsen. 
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1.7 Begreppsförklaringar 

 

Sociala medier - är ett samlingsnamn för olika kommunikationskanaler där fokus ligger på att 

användarna ska kunna kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller 

ljud. Sociala medier byggs upp av ett innehåll som användaren producerar (NE, sociala 

medier, 2016).  

 

Facebook - är ett socialt medie där användaren kan visa upp information om sig själv samt 

kommunicera med andra användare (Dictionary, Cambridge, 2016). 

 

Konverteringar - sker när en person klickar sig in på ett företags annons och gör något som är 

önskvärt för företaget. Detta kan exempelvis vara ett köp. Att mäta detta hjälper företag att ta 

reda på vad konsumenten gör inne på deras webbsida efter att användaren har klickat sig in på 

en annons (Support, Google Adwords, 2016).  

 

Organisk spridning - Innebär i denna uppsats att ett inlägg på Facebook växer och sprids 

genom användarens engagemang och utan hjälp av betalfunktioner som företag kan använda 

sig av. Detta kan exempelvis vara genom att användaren kommenterar, delar eller gillar 

inlägget (Organisk spridning, sociala-medier, 2016).  

 

Transparens - Står för att all information blir synlig. Företag representerade på Facebook visar 

upp sig själva genom inlägg samt att användarna har möjligheten att bidra med information 

genom kommenterar. Dessa kan vara av både positiv och negativ form (Xiang och Gretzel, 

2010, s. 180-181)  

 

Web 2.0 - Står för en utveckling av Internet där vi har lämnat det statiska bakom oss och att 

Internet numera består av en kombination av koncept, trender och teknologier som fokuserar 

på samarbeten, användarskapat innehåll och kommunikation (O'Reilly, Web 2.0, 2016).  
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2. Metod 

2.1 Vetenskapssyn  

Uppsatsens ontologiska ståndpunkt är konstruktivistisk. Detta synsätt innebär att 

uppfattningen om individer som ingår i den sociala verkligheten skapar denna genom sitt 

samspel och att denna verklighet ständigt förnyas. Verkligheten är subjektiv och upplevs 

utifrån individens inre. Olika individer har sin egen syn på denna veklighet, vilket innebär att 

alla tolkar sin verklighet på olika sätt. Organisationer och kulturer har inte på förhand 

bestämda kategorier och hierarkier som individer måste rätta sig efter utan dessa konstrueras 

av dem i sitt vardagliga samspel (Bryman 2002, s.37). Vår ståndpunkt utgår från att människor 

aktivt kan påverka sin sociala verklighet och denna är inte någonting yttre som de inte har 

någon inverkan på. Då vi undersöker ett socialt fenomen som har utvecklats relativt snabbt ser 

vi det föränderliga i den verklighet vi lever i och kan inte förutsätta att den kommer att vara 

likadan över tid. Därför kan vår forskning inte ses som ett slutgiltigt svar på ett problem utan 

en tolkning av det. 

2.2 Val av metod 

Vår utgångspunkt till uppsatsen bottnar i vår problematisering och de frågeställningar som har 

utvecklats genom den. Genom att under arbetets gång gå tillbaka till problematiseringen och 

frågeställningarna kan det hjälpa oss att behålla en röd tråd genom uppsatsen. För att få svar 

på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Vi använder kvalitativ metod vid intervjuer med företag och kvantitativ metod för intervjuer 

med privatpersoner. Som kvalitativ ansats har vi valt att göra strukturerade och semi-

strukturerade intervjuer och som kvantitativ ansats har vi valt att göra en enkätundersökning. 

Vi har valt att kombinera dessa två metoder för att ge en kontextuell förståelse av ämnet 

genom att testa våra resultat av intervjuerna mot enkätundersökningen.  

 

Genom en kvalitativ forskningsansats får forskaren en djupare samt mer fullständig förståelse 

för den företeelsen som undersöks (Holme & Solvang 1997, s.92). Denna metod kännetecknas 

av en närhet till undersökningsenheterna samt att återgivningen av informationen som 

kommer fram ska vara sann och riktig. För att kunna få fram en bra förståelse är det viktigt att 

rapporten innehåller deskriptiva beskrivningar och gärna direkta citat. Syftet med det 

kvalitativa tillvägagångssättet är att genom analysen få fram en autentisk återgivning av 

strukturer, handlingsmönster samt den sociala ordning som har kommit fram i undersökningen 

(Holme & Solvang 1997, s.93). Den kvalitativa forskningsansatsen passar studier av turism 

som en del av samhällsvetenskapen då den möjliggör en djupare förståelse för de sociala, 

kulturella och politiska aspekterna av turism. Den kvalitativa forskningen rymmer en social 

aspekt som är öppen för tolkning vilket har lett till en bred kunskap om ämnet. Sociala 

kulturer är inte statiska utan är under ständig förändring i flera olika dimensioner. Genom att 

vara flexibel och öppen till olika situationer kan kvalitativ forskning ge insikt i olika 

förutfattade “sanningar” om olika fenomen. Kunskapen som fås genom kvalitativ forskning 

bidrar även till en förståelse och relation till det fenomen som den utgår ifrån genom tolkning. 
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Denna tolkning är aldrig slutgiltig utan fortsätter med inverkan av kontextuella aspekter 

(Wilson och Hollinshead 2015, s.30-31) 

 

Den kvantitativa metoden bygger enligt Holme & Solvang (1997) på ett ideal om en 

förutsättningslös och objektiv vetenskap. Det är viktigt att forskaren har ett jag - det 

förhållande till undersökningsobjekten och inte själv är en del av det som studeras (Holme & 

Solvang 1997, s.151). Genom kvantitativa metoder finns det möjlighet att mäta personers 

värderingar av samhällsföreteelser. Det är dock viktigt att urvalet är representativt för 

forskningsfrågan (Holme & Solvang 1997, s.153-156). Den kvantitativa forskningen fokuserar 

på att förklara varför saker och ting är på ett visst sätt. Det handlar inte om att bara beskriva 

ett fenomen utan även undersöka vilka orsaker som har lett fram till någonting. Det finns en 

koppling till orsak och verkan. En variabel är beroende av en annan. Vidare finns det ett 

intresse av att generalisera olika aspekter. Därför är ett representativt urval av den population 

man undersöker viktigt. Det läggs stor vikt vid att hålla sig objektiv till det man undersöker så 

att resultaten är opåverkade av personliga ståndpunkter och värderingar hos forskaren 

(Bryman 2002, s.167-170). 

2.3 Flermetodsforskning 

Då vi i denna uppsats kommer att utgå både från en kvalitativ - och en kvantitativ ansats kan 

detta ses som två motstridiga metoder (Bryman 2002, s.544). Vi anser dock att detta inte 

behöver vara fallet. Den kvantitativa forskningsansatsen utgår från en betoning av kvantifierad 

data där prövning av teorier ligger i fokus och den ontologiska uppfattningen handlar om att 

den sociala verkligheten är någonting yttre och objektivt (Bryman 2002, s.40). Detta står i 

kontrast till vår vetenskapssyn som är mer förenlig med den kvalitativa forskningsansatsen. 

Vår åsikt är dock att dessa två metoder kan ses som självständiga och inte helt fast bundna till 

olika epistemologiska och ontologiska synsätt även fast det finns kopplingar emellan dem 

(Bryman 2002, s.558). Vi använder oss av kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. 

Anledningen till att vi har valt denna metod är för att vi har skilda frågeställningar där en av 

dem bäst kan besvaras genom enkätundersökning. Vidare vill vi få en mer fullständig bild och 

en mer heltäckande redogörelse över ämnet vi undersöker. Dessutom möjliggör 

flermetodskombinationen att vi kan stärka våra resultat av intervjuerna med enkäten (Bryman 

2002, s.560). 

2.4 Kvalitativa intervjuer 

Utgångspunkten för en intervju är ofta att en forskare vill ta reda på hur en samhällsföreteelse 

tar form och få en bra förståelse för det som händer (Holme & Solvang 1997, s.99). Genom en 

kvalitativ intervju kan forskaren ta reda på intervjurespondenternas egna uppfattningar. Syftet 

med dessa typer av intervjuer är att öka informationsvärdet samt att få en djupare förståelse 

för den samhällsföreteelse som undersöks. För att det inte ska finnas en för stor styrning från 

forskarens sida används inte standardiserade frågeformulär i denna typ av forskningsansats 

(Holme & Solvang 1997, s.101). För att i största möjliga grad få fram respondenternas egna 

uppfattningar är det viktigt att i stor grad låta dessa personer styra utvecklingen av 



9 
 

intervjuerna själva. Dock bör forskaren innan intervjun ha gjort en manual över områden och 

teman som ska beröras. Denna kan vara bra att använda som stöd under intervjuns gång. Det 

kan dock komma upp värdefull information som inte ingår i några av områden skriven i 

manualen som sedan kan vara intressanta för resultaten (Holme & Solvang 1997, s.102).  

 

Själva intervjusituationen kan vara krävande både för respondent och forskare och det är 

därför viktigt att forskaren har en förmåga att förstå hur respondenten reagerar på situationen. 

Genom att forskaren följer upp de problemområden som kan uppstå under intervjun, kan 

intressant information hittas. Då svaren genuint ska komma från respondenten är det viktigt att 

forskaren inte låter sina egna uppfattningar påverka personen i fråga. Många respondenter vill 

gärna ha en bild över vad intervjun kommer att handla om och vilka frågor som kommer att 

ställas för att på så sätt kunna förbereda sig på den kommande intervjusituationen. Det kan 

därför vara bra att skicka frågorna som kommer att ställas eller informera om de områden som 

kommer att beröras några dagar innan intervjun (Bell 2006, s.157). Även forskaren måste 

förbereda sig, detta genom att formulera frågeställningar samt specifika frågor. Det kan även 

vara bra att sätta upp en tidsplan för intervjun då forskaren oftast har en bestämd tid att 

förhålla sig till (Bell 2006, s.159).  

 

2.3.1 Strukturerad intervju 

En strukturerad intervju utgår från att en forskare ställer frågor till en respondent utifrån en 

färdigställd intervju eller ett frågeschema. Målet med en sådan typ av intervju är att kontexten 

ska vara lik i alla intervjusituationer och att forskaren enkelt ska kunna sammanställa och 

jämföra svaren. Detta kan enbart göras om de olika respondenterna ger svar på exakt samma 

frågor. Det är viktigt att frågorna ställs i samma ordning i de olika intervjusituationerna för att 

respondenterna ska ha samma utgångspunkt (Bryman 2002, s.203). 

 

2.3.2 Semi-strukturerad intervju 

I en semi-strukturerad intervju utformar forskaren en lista med teman och områden som ska 

beröras under intervjuns gång. För att få en bra start på intervjun kan några frågor vara 

formulerade, medan följdfrågor ställs naturligt under intervjuns gång. Frågorna kan gärna 

komma i en bestämd ordning efter vilket tema som berörs. Detta är dock inte en regel, utan 

mer en riktlinje. Det kan vara bra att börja med att ställa generella frågor för att sedan gå in på 

djupet. Detta för att intervjurespondenten ska känna sig bekväm med situationen innan och 

inte känna sig överrumplad. I semi-strukturerade intervjuer har respondenten stor frihet att 

utforma svaren själv och dialogen ska kännas naturlig genom hela intervjuns gång. En positiv 

aspekt med semi-strukturerade intervjuer är att ingen intervju blir den andra lik då svaren 

kommer från respondentens egen situation och kunskap (Patel & Davidson 2011, s.82). 

 

2.3.3 Tillvägagångssätt 

För att kunna göra en kvalitativ undersökning kontaktade vi i slutet på januari 2016 tio stora 

och mindre reseföretag i frågan om att få göra en intervju med dessa. Då vårt ämne cirklar 

kring sociala medier valde vi att kontakta företagets mediechef i den mån det fanns möjlighet 

till detta. Vi hittade kontaktuppgifter på företagens hemsidor och skickade därefter ut en  
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e-post med frågan om de kunde ställa upp på intervju. Sex av företagen vi kontaktade tackade 

ja till detta och dessa var Fritidsresor, Afrikaresor, Kilroy, Resia, Scandjet och Resecity. 

Dessa företag är en blandning av stora och mindre företag vilket vi anser är bra för att få en 

bred bild vad det gäller forskningsfrågan. Vi gjorde både personliga intervjuer, 

telefonintervjuer och intervjuer genom e-post. För att få bäst möjligt resultat av dessa valde vi 

att göra de med olika ansatser. Vi valde att göra de personliga intervjuerna samt 

telefonintervjuerna med en semi-strukturerad ansats för att låta respondenten i någon mån 

styra intervjun efter sin kunskap och situation samt för att ha möjligheten att ställa följdfrågor. 

Vi valde att göra intervjuerna via e-post med en strukturerad ansats då vi ansåg det nyttigt att i 

större grad styra dessa. Vi gjorde semi-strukturerade intervjuer med företagen Fritidsresor, 

Kilroy, Resia och Scandjet och strukturerade intervjuer med företagen Afrikaresor och 

Resecity. Då vi inte ansåg att intervjuerna med Resecity och Afrikaresor var tillräckligt 

utförliga valde vi att kontakta två mindre reseföretag till. Detta var reseföretagen 

Sydamerikaexperten och Lotus Travel som båda ställde upp på intervju. Vi gjorde en semi-

strukturerad telefonintervju med Lotus Travel och en strukturerad intervju via e-post med 

Sydamerikaexperten. Vi valde att ställa samma intervjufrågor till alla respondenter, dock med 

några ändringar vad det gällde enstaka frågor för att anpassa de till företaget i fråga. 

Ändringarna gällde frågorna:   

– Kan ni på något sätt påverka konsumenten i val av resmål. Till exempel Grekland framför 

Spanien? Hur går ni tillväga i sådana fall? 

– Hur tänker ni när promotar en viss destination/hotell/flygbolag? Hur går urvalet till? 

Betalar samarbetspartners/intressenter för inlägg? 

 

Detta gjorde vi för att vi arbetar med att jämföra de olika företagen mot varandra. Vi kom 

fram till intervjufrågor genom att utgå från undersökningens syfte och frågeställningar. Vi 

arbetade även fram frågor utifrån vår teoretiska referensram (Se Appendix 1 för 

intervjufrågor). 

 

Den första intervjun gjordes via telefon med reseföretaget Resia och deras ansvariga för 

sociala medier Margaretha Hallin. Denna intervju gjordes med en semi-strukturerad ansats där 

vi hade förberett frågor som ställdes, men respondenten hade i stor grad möjlighet att styra 

intervjun. Intervjun utfördes i en tyst miljö i hemmet till en av kandidatstudenterna. 

Respondenten hade innan intervjun gått igenom frågorna som skulle ställas och vi behövde 

därför inte ställa de igen. Intervjun med Hallin tog ungefär 40 minuter och spelades in för att 

inte gå miste om någon information. Hallin gav oss möjligheten att i efterhand ställa 

eventuella följdfrågor genom e-post.  

 

Den andra intervjun gjordes personligen med Mårten Skånman som är innehållsansvarig för 

sociala medier på Fritidsresor. Även denna intervju gjordes med en semi-strukturerad ansats.  

Intervjun gjordes på Fritidsresors kontor i Stockholm som ligger i Münchenbryggeriet. Vi fick 

även möjligheten att skicka e-post till Fritidsresors mediechef för att komplettera med svar om 

vi önskade. Skånman hade inte gått igenom frågorna innan intervjun och därmed blev alla 

frågor ställda i själva intervjusituationen. Intervjun genomfördes under cirka 35 minuter.  
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Vi gjorde sedan en personlig intervju med Madeleine Lindahl som är marketing manager för 

reseföretaget Kilroy. Denna intervju gjordes med en semi-strukturerad ansats där 

respondenten hade möjlighet att styra intervjun efter sin kunskap på området. Det var dock 

viktigt för oss att vi berörde de ämnen som är grundande i undersökningen. Intervjun gjordes 

på Kilroys kontor i Stockholm. En praktikant på företaget var även medverkande under 

intervjun. Lindahl hade innan intervjun gått igenom frågorna som skulle ställas och hade 

därför en bra inblick i vad intervjun skulle handla om. Frågorna ställdes igen under intervjun 

och intervjun genomfördes på cirka 40 minuter. Även Lindahl gav oss möjligheten att ställa 

eventuella följdfrågor genom e-post.  

 

Intervjun med Scandjet gjordes över telefon i hemmet till en av kandidatstudenterna och vi 

pratade med Johanna Jansson som är online marketing manager på företaget. Denna intervju 

gjordes också med en semi-strukturerad ansats. Intervjuns omfång var på cirka tjugo minuter 

och spelades in för att inte gå miste om någon information. Denna intervju blev lite kortare än 

de andra då Scandjet inte arbetar marknadsföring på sociala medier i lika hög grad som de 

större företagen.  

 

På Afrikaresor intervjuade vi Åke Lindén som är företagets VD och på Resecity Jaana Alenius 

som är affärsutvecklare på Resecity i Huddinge. Intervjuerna med både Afrikaresor och 

Resecity gjordes med en strukturerad ansats genom e-post. På grund av detta var svaren vi 

fick av olika kvalité. Detta exempelvis genom att flera av frågorna inte blev besvarade samt 

att några svar var väldigt korta. Detta utmärkte sig speciellt vid intervjun med Resecity då vi 

fick svaret “ingen kommentar” på en stor del av frågorna. Dock tycker vi att deras 

förhållningssätt är intressant och har valt att använda resultatet i den mån det går. Vi gjorde en 

telefonintervju med Ulrika Nordgren som är marknadschef på Lotus Travel. Denna intervju 

gjordes med en semi-strukturerad ansats. Nordgren hade fått frågorna på förhand så att hon 

var förberedd på vad intervjun handlade om. Intervjun genomfördes hemma hos en av 

kandidatstudenterna och tog cirka tjugo minuter. Intervjun spelades in för att vi inte skulle gå 

miste om någon viktig information. Nordgren gav oss en möjlighet att ställa följdfrågor via e-

post och telefon. Den sista intervjun gjordes via e-post med Björn Larsson som är anställd på 

Sydamerikaexperten. Denna intervju gjordes med en strukturerad ansats för att få tydliga svar 

på de frågorna ställdes. Larsson svarade på alla frågor och fyllde även ut med egen 

information om deras arbete med sociala medier.   

 

Alla intervjuer transkriberades. De personliga intervjuerna samt telefonintervjuerna 

transkriberades i form av ett referat. Vi ansåg inte att det var avgörande att skriva ordagrant 

vad som sades och valde därför att skriva referat som ändå innehåller allt vad som sades under 

intervjun, men som inte tar med alla detaljer. Intervjuerna som gjordes genom e-post 

transkriberades inte, utan kopierades för att framställa hela resultatet av intervjun.  

2.4 Kvantitativa enkäter 

För att ta reda på vilka frågor som ska ställas i en enkätundersökning måste forskaren gå 

tillbaka till sin frågeställning. Detta för att få en klar syn på vad målet är och vilka frågor som 
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kan bidra med att nå detta. Det krävs normalt flera stadier vad det gäller formuleringen av 

frågor för att minska mångtydigheten. Vidare ska forskaren bestämma sig för vilken typ av 

frågor som ska användas och försäkra sig om att svaren kan kategoriseras och analyseras (Bell 

2006, s.138). Enligt Bell (2006) finns det flera olika typer av frågor att använda sig av i en 

enkätundersökning. Detta kan vara verbala eller öppna frågor där den förväntade responsen är 

ett ord eller en längre kommentar. Dessa frågor kan ge användbar information, men kan vara 

svåra att analysera. Det kan även vara alternativfrågor som kännetecknas av forskaren ställer 

samman en lista för olika svarsalternativ där respondenten kan välja en eller flera av dessa. I 

kategorifrågor kan respondenten enbart avge ett enda svar (Bell 2006, s.138-139). Som 

forskare är det viktigt att vara försiktig med att ställa frågor som rör respondentens 

antaganden, minne, kunskaper samt frågor som är ledande, värderande, stötande, känsliga 

eller hypotetiska (Bell 2006, s.141-145). 

 

Det är viktigt att enkäten är utformad på så sätt att respondenterna får ett bra intryck samt 

känner sig motiverade till att både läsa och besvara alla frågor. Saker som kan försämra detta 

intryck kan exempelvis vara grammatiska fel (Bell 2006, s.146). Enligt Bell (2006) borde 

enkäten skrivas på maskin eller vara tryckt. Instruktionerna ska vara tydliga och gärna vara 

skrivna med ett annat typsnitt. Det ska finnas ett bra utrymme mellan frågorna för att 

respondenten enkelt ska kunna sära på dem. Som forskare är det viktigt att gå igenom enkäten 

med en kritisk syn samt vara noga med frågornas ordning. Det är bra att börja med enklare 

och lättbesvarade frågor och sedan gå över till mer komplicerade områden. Som forskare ska 

man komma i håg löften om anonymitet och konfidentialitet (Bell 2006, s.147). 

Antalet respondenter i undersökningen beror på hur mycket tid forskaren har till sitt 

förfogande. Som forskare är man även beroende av att vanliga människor finns tillgängliga 

och är villiga att ställa upp (Bell 2006, s.147). Oavsett storleken på undersökningen borde 

forskaren sträva efter att få ett så representativt urval som möjligt (Bell 2006, s.148-149). 

 

2.4.1 Tillvägagångssätt 

Vi använder oss av kvantitativ metod för att ta reda på om reseföretagens strategier stämmer 

överens med hur kunden upplever företaget . Detta gör vi genom frågeställningen “Hur 

uppfattar och påverkas kunden av reseföretags marknadsföring på Facebook?”. För att ta 

reda på detta har vi gjort en enkätundersökning av personer som följer eller får information 

och reklam från ett reseföretag på det sociala mediet Facebook. Vi tog fram frågorna genom 

att utgå från uppsatsens frågeställning samt den teori vi använder oss av. Vi utgick i någon 

mån även från de svar vi fått i de kvalitativa intervjuerna med företagen för att se om 

företagens synsätt stämmer överens med konsumenternas (Se appendix 2 för enkätfrågor). I 

enkätundersökningen ställde vi tio frågor genom verktyget SurveyMonkey vilket är en 

plattform för att skapa enkäter online (SurveyMonkey, om verktyget, 2016). För att säkerställa 

att frågorna inte kunde missuppfattas gick vi igenom dessa med vår handledare. Frågorna 

publicerades på Facebook i tre olika grupper, Dessa var grupperna TUR13, TUR14 och 

TUR15. Dessa grupper består av studenter på Södertörns högskola som läser 

turismprogrammet i olika årskullar. De publicerades även på en av författarnas Facebookflöde 

då vi ville ha svar från en bredare åldersgrupp. Enkäten publicerades med en inledningstext 
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vilken var följande “Följer du eller har du fått information i ditt flöde från en resebyrå på 

Facebook? Då skulle vi vara väldigt tacksamma om du har en minut över till att hjälpa oss 

genom att svara på några frågor till vår kandidatuppsats”. Detta gjorde vi för att säkerställa 

att personen som svarar på frågorna faktiskt har upplevt att ta del av information från en 

resebyrå på Facebook. Vi satte en tidsram för enkätundersökningen på en vecka. Detta på 

grund av att ju längre tid som går desto mindre troligt är det att folk svarar. Inlägget hamnar 

längre ned i Facebookflödet ju längre tid som går vilket innebär att det blir mindre synligt. 

Efter första publiceringen väntade vi två dagar tills vi publicerade på nytt för att hamna högst 

upp i Facebookflödet. Denna gång publicerade vi endast på en av författarnas Facebooksida 

då vi ville nå människor i åldersgruppen trettio år och högre. Den första publiceringen 

resulterade i femtiofyra respondenter. Efter den andra publiceringen fick vi in ytterligare 

fjorton respondenter till. 

2.5 Urval 

2.5.1 Kvalitativt urval 

I våra kvalitativa intervjuer har vi gjort ett representativt urval baserat på hur relevanta 

aktörerna är för vår undersökning. Vi har valt tre stora reseföretag. Dessa är Fritidsresor, 

Kilroy och Resia. Vi har även valt fem stycken mindre vilka är Scandjet, Resecity, Lotus 

Travel, Sydamerikaexperten samt Afrikaresor. Vi gjorde urvalet genom att undersöka deras 

närvaro på Facebook och hur dessa skiljer sig åt i hur deras sidor ser ut där. Detta för att 

försöka få en bred bild av hur olika företag använder olika strategier kring denna 

marknadsföring. 

 

2.5.2 Kvantitativt urval 

Vid enkätundersökningen har vi gjort ett slumpmässigt representativt urval då denna är en 

webbenkät som utförs på Facebook. Då vi undersöker den plattformen ser vi respondenterna 

som relevanta vid urvalet just på grund av deras interaktioner där. Därför utgör de inte ett 

stickprov av hela populationen utan ett stickprov av Facebookanvändare. Då människor från 

många olika åldersgrupper och inkomstgrupper är aktiva på Facebook ser vi att det är ett 

representativt urval av det vi undersöker. Vi hade totalt 68 respondenter som svarade på 

undersökningen.  

 

Att göra enkätundersökningar på Facebook ger möjligheter för forskare att skapa resultat 

snabbt, billigt och utan hjälp av andra samarbeten (Brickman 2012, s.57). Som forskare är det 

möjligt att genom Facebook nå specifika grupper av människor genom att användare med 

samma intressen och attribut är länkade till varandra. Att göra enkäter via Facebook kan även 

öppna för möjligheten att hitta dolda populationer (Brickman 2012, s.59). Ett bra sätt att hitta 

det rätta urvalet genom Facebook är att göra enkätundersökningen i specifika grupper. De 

användarna som är medlem av en specifik grupp är gärna också intresserad av innehållet som 

presenteras vilket gör att en forskare kan sortera användarna genom intressen. Genom denna 

metod kan en forskare skapa en grupp som sedan tar in medlemmar genom spridning av 

informationen. Alltså att informationen delas med vänner som sedan delar med sina vänner. 
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Denna metod är bra för att maximera antalet respondenter. Denna grupp kan göras som öppen 

eller stängd utifrån forskarens preferenser för urvalet (Brickman 2012, s.62). 

2.6 Etiska riktlinjer 

2.6.1 Etiska riktlinjer för kvalitativa intervjuer 

Inom kvalitativa intervjuer finns det ett antal etiska riktlinjer att följa. Innan intervjun ska 

forskaren se till att den har de tillstånd som krävs samt att löften kring anonymitet och 

konfidentialitet ges till respondenterna före intervjun. Forskaren ska även göra en tidsplan för 

hur lång tid intervjun kommer att ta för att kolla om detta stämmer överens med respondentens 

schema. I intervjusituationen är det vanligt att presenterar sig själv samt frågor om 

respondenten undrar över något (Bell 2006, s.169). Det är även vanligt att berätta för 

respondenten vad resultaten kommer att användas till. För att undvika skevhet ska forskaren 

tänka kritisk kring eventuella stärka åsikter om enstaka områden (Bell 2006, s.171). Om 

forskaren vill spela in intervjun på band måste den be om respondentens tillåtelse (Bell 2006, 

s.172). Vid den första kontakten med respondenterna presenterade vi oss samt vad uppsatsens 

syfte är. Vi informerade alla respondenter om var uppsatsen kommer att publiceras och vilka 

som har tillgång till den. Vi frågade alla respondenter om vi kunde spela in intervjun på band 

vilket alla samtyckte till. Inga av respondenterna valde att vara anonyma. Innan 

intervjutillfällena informerade vi respondenterna om hur lång tid vi uppskattade att intervjun 

skulle ta. Detta både vid de personliga intervjuerna samt telefonintervjuerna. Vid E-

postintervjuerna bad vi respondenterna att återkomma så fort de hade tid över.  

 

2.6.2 Etiska riktlinjer för kvantitativa intervjuer 

I kvantitativa intervjuer, mer specifikt enkätintervjuer finns det etiska riktlinjer för vilka frågor 

som inte borde ställas. Som forskare ska man speciellt tänka på att inte ställa frågor som 

respondenten kan uppleva som stötande eller känsliga. Om forskaren ändå vill ställa denna typ 

av frågor kan det vara bra om dessa kommer i slutet av enkätundersökningen. Då frågor om 

ålder kan upplevas som känsliga att svara på kan dessa ställas med kategoriserade 

svarsalternativ (Bell 2006, s.145). Det finns även riktlinjer för anonymitet och konfidentialitet 

och respondenternas namn ska helst inte finnas med på enkäten (Bell 2006, s.147). Denna 

regel gäller även för forskaren vilket innebär problem med att skicka ut påminnelser till de 

personer som inte har svarat (Bell 2006, s.57). I enkätintervjuerna är alla respondenter 

anonyma då vi inte ansåg att det var viktigt för undersökningen att veta mer specifikt vem som 

har svarat. De enda personliga uppgifterna som respondenterna lämnade var sin ålder samt 

kön. Vi valde att segmentera på detta sätt för att få en bild över vem som hade svarat och om 

det fanns skillnader mellan de olika ålders- och könsgruppernas svar.   

2.7 Analysmetod 

2.7 1 Tematisk analys av kvalitativ insamlad data 

Vid analysen av kvalitativ data inleder vi med en innehållsanalys eller tematisk analys som 

utgår från att vi tar hänsyn till den kontext som källorna uppkom i samt att vi är intresserade 

av att få fram meningen med materialet utifrån det perspektiv som upphovsmannen har haft. 
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Detta omfattar ett sökande efter bakomliggande teman i det insamlade materialet. 

Innehållsanalysen inbegriper ett antal i förväg definierade kategorier som appliceras på 

källorna. Kategorierna delas in utefter olika centrala teman som är återkommande genom hela 

materialet. Kategorierna kan sedan brytas ned i mindre underkategorier samt att nya kan 

tillkomma under analysens gång. Innehållsanalysen följer några steg för att ställa upp ett 

analysschema. Forskaren ska utgå från en problemformulering och sedan sätta sig in i den 

kontext som materialet uppkom i. Sedan ska materialet genomgås för att generera kategorier 

som utgör schemat. Schemat tillämpas på materialet för insamling av data. Schemat revideras 

under tidens gång då nya kategorier tillkommer (Bryman 2002, s.505). Analysen påbörjas 

genom att data gås igenom ingående för att undersöka vilken källa som passar in i vilken 

kategori. En uppdelning kan göras utefter källor som handlar om samma saker och de som 

avviker från detta. Denna information sätts in i de olika kategorierna och underkategorierna. 

Detta resulterar i att informationen kan belysas från olika perspektiv (Holme & Solvang 1997, 

s. 140). När ett mönster har börjat träda fram i schemat kan de centrala kategorierna jämföras 

med teoretiska uppfattningar kring problemställningen och på så sätt svara på 

undersökningens frågeställningar. I vissa fall kan oväntade resultat uppstå från data vilket kan 

leda till att nya frågeformuleringar framkommer (Holme & Solvang 1997, s.141). 

 

2.7.2 Analys av kvantitativ insamlad data 

Enkätundersökningen skapades med webbverktyget Survey Monkey. Denna plattform 

erbjuder även ett enklare analysverktyg för de insamlade svaren. Då vi är intresserade av att 

kunna dra generella slutsatser angående olika aspekter för att jämföra företagen med 

privatpersoners uppfattning om dem kommer vi inte att göra några djupare analyser av svaren. 

Vi letar inte efter samband utan vill ta reda på hur stor mängd av respondenterna som har en 

viss uppfattning om en specifik fråga. Detta kan vi få svar på genom Survey Monkeys 

analysverktyg. Vi framställde resultaten från enkätundersökningen i diagram (Se appendix 4) 

och text.  

2.8 Källkritik 

I de kvalitativa intervjuerna med reseföretagen har vi en kritisk syn på de svaren vi har fått då 

vi är medvetna om att respondenterna kan tala till fördel för sitt företag. Detta är vanligt då 

företagen gärna vill framställa sig på bästa möjliga sätt. Genom att vi ställer oss kritiska till 

svaren vi har fått samt att vi jämför dessa anser vi att de resultat som presenteras är objektiva. 

Då vi inte övervakade vår enkätundersökning finns det risk för att respondenterna inte svarade 

efter vad som var sant och bara fyllde i för sakens skull. Vi är medvetna om att detta är en 

risk, dock är detta svårt att kontrollera under enkätundersökningar.  

 

Vår enkätundersökning genomfördes via Facebook och våra respondenter kan på så sätt inte 

representera hela populationen. På grund av detta kan vi inte generalisera särskilt mycket 

utifrån våra resultat. Vi tycker dock att det är intressant att se hur dessa uppfattar 

marknadsföringen på Facebook för att få en aning om hur den påverkar sina kunder. Vi valde 

Facebook som forum för enkäten för att vi undersöker just Facebook och hur reseföretagen 

når ut till sina kunder där. På så sätt är urvalet aktuellt för undersökningen. Totalt fick vi 68 
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respondenter till enkätundersökningen. Vi hade föredragit flera men på grund av tidsbrist 

kunde vi inte samla in fler. Då reseföretagen som vi undersöker har olika definierade 

målgrupper när det handlar om ålder har vi inte riktat in oss på någon specifik åldersgrupp i 

enkätundersökningen utan har mer fokuserat på hur respondenterna har uppfattat 

reseföretagens marknadsföring. 

2.9 Metoddiskussion 

Då flera av reseföretagen vi gjorde intervjuer med inte sitter i Stockholm var vi tvungna att 

göra dessa via telefon och e-post. Vi är medvetna om att vi inte hade möjligheten att läsa av 

kontextuella faktorer. Dessa faktorer är i någon mån viktiga för att ta fram ett fullvärdigt 

referat. Intervjuer via e-post gav oss inte möjlighet att ställa direkta följdfrågor vilket kan göra 

mycket för intervjusituationen. Vi hade dock möjligheten att ställa dessa frågor i efterhand 

och vi anser därför att resultaten från dessa intervjuer är tillförlitliga samt trovärdiga. 

 

Då vi utförde enkätundersökningen på Facebook har vi lagt upp den i olika grupper som känns 

relevanta som målgrupper. Utöver detta lades den upp på en av författarnas egen 

Facebooksida vilket innebär att Facebookvänner till denne kan ha svarat. Dock anser vi inte 

att det inte påverkar resultatet då dessa inte har någon vetskap om vad författarna eftersöker 

för resultat utan svarar utifrån sina egna erfarenheter. Dessutom lades enkäten ut offentligt 

samt delades till folk utanför författarens bekantskapskrets. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 E-marketing pyramiden 

Constantinides (2014) anser att sociala medier är viktiga i företags marknadsföring och har 

utvecklat en modell över hur dessa kan integreras i företags befintliga marknadsstrategier. 

Användningen av sociala medier som ett verktyg för marknadsföring är inte en isolerad 

process, utan ytterligare ett steg i en noggrant utvecklad marknadsplan som har som syfte att 

förbättra företags produkter, tjänster och organisation. Modellen är uppställd i form en 

pyramid som består av fyra nivåer. 

 

Figur 1: E-marketing pyramiden.  

 

Den första nivån utgörs av produkter och service. Grunden för marknadsföringsstrategin är 

kvalitén på produkter och tjänster samt en tydlig bild över vilken kund- och 

marknadsorientering företaget har. Dessa aspekter samt unika säljargument och produktens 

värde bör definieras i marknadsplanen. Att misslyckas med att leverera den förväntade 

produktkvalitén i en uppkopplad värld av sociala medier är riskabelt eftersom konsumenten 

kan ta reda på information genom att komma i kontakt med andra användare. Kontinuerlig 

innovation och kvalitetskontrollsystem är viktiga på denna nivå. Den andra nivån tar upp e-

marknadsföringsorganisationen. Här är det viktigt att skapa och upprätthålla en 

marknadsorienterad organisation som kan stödja traditionella såväl som digitala 

marknadsföringsaktiviteter. Detta innebär att organisatoriska processer som produktion, 

logistik, kundservice, försäljning och inköp håller en hög kvalité och samtidigt är tillräckligt 

flexibla för att stödja företagets digitala verksamhet. Behovet av en omorganisation till en 

digital omställning beror på företaget självt. För vissa företag har Internet visat sig vara en 

uthållig teknik, för andra har den medfört stora komplikationer (Constantinides 2014, s.44). 

 

Nivå tre handlar om att vara tillgänglig på Internet. För att utveckla en effektiv närvaro på 

nätet krävs det en marknadsorienterad organisation som stödjer både traditionell samt digital 
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marknadsföring. Kunder som handlar varor och tjänster online ställer höga krav på kvalitén. 

Om en webbsida är svårnavigerad och har dålig design ger detta ett intryck av att företaget har 

otillfredsställande produkter vilket påverkar varumärket negativt. Genom att skapa en bra 

upplevelse på företagets webbsida bidrar det till en stabil grund för marknadsföringen på 

sociala medier. Nivå fyra tar upp marknadsföringen på sociala medier. För att implementera 

sociala medier krävs det att företaget har en felfri närvaro på nätet. Samverkan med webbsidan 

är viktigt i steget mot att skapa marknadsföringsinriktade insatser på sociala medier. Dessa 

plattformars logistik måste backas av resurser och kapacitet i organisationens styrning. 

Företagens strateger måste kritiskt bedöma målsättningarna för deras sociala medier strategi 

och interna resurser. Detta innebär att analysera företagets organisatoriska behov och resurser 

samt att identifiera de olika målsättningarna för marknadsföringen på sociala medier 

(Constantinides 2014, s.44-45). 

3.2 Digital marknadsföring och sociala medier 

I och med Internets utveckling har olika marknadsföringstekniker vuxit fram som utnyttjar 

denna nya teknologi. Dessa ramverk och strategier bygger på att integrera företags 

marknadsplaner med digital marknadsföring. Denna kan ses som en process som innefattar 

strategier kring hur man väljer rätt e-marknadsföring i form av olika kanaler, digitala verktyg, 

målgrupper, tekniker och teknologier. Chan och Guilette (2011) har definierat fem viktiga 

aspekter vid digital marknadsföring (Chan & Guilette 2011, s.348). Denna process är 

utvecklad för webbsidor men kan även appliceras på sociala medier då många aspekter passar 

den plattformen. Dessa inkluderar möjligheten att kommunicera med individuella kunder, lära 

sig om kunden genom feedback, underlätta samverkan mellan företaget och kunden, leverera 

kvalitativ information på ett mer effektivt sätt samt bygga relationer och kundlojalitet (Chan & 

Guilette 2011, s.349). 

 

Det första steget (Attrahera) handlar om hur företag lockar sina kunder till deras digitala 

plattformar. Detta innefattar hur olika marknadsföringsmedier används för att förmedla 

varumärkets närvaro på webben och genom detta maximerar effektiviteten av den digitala 

marknadsföringen. I det andra steget (Engagera) bör företaget få besökarna engagerade. Detta 

görs genom att tillhandahålla en användarvänlig webbsida med intressant, inspirerande och 

kreativt innehåll. Syftet med detta är att stimulera besökarnas intresse att interagera med 

företaget eller andra användare av webbsidan. Nästa steg (Behålla) handlar om att få 

besökarna att vara lojala. För att besökarna ska ha en anledning till att återvända, bör företaget 

hålla sig uppdaterat på nya trender och “ligga i framkant” av utvecklingen för att skapa ett 

värdefullt och engagerande innehåll för besökarna. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att 

utveckla en virtuell gemenskap på webbsidan. På detta vis kan företaget behålla sina besökare 

och minska risken för att de går över till konkurrenternas webbsidor. I nästa steg vilket är 

(Lära) i processen, försöker man lära sig mer om sina besökare, vilka de är, vad de har för mål 

och hur de beter sig. Genom att testa olika produkter och koncept på besökarna kan viktig 

feedback samlas in som effektiviserar marknadsföringen (Chan & Guilette 2011, s.348). Det 

sista steget (Relatera) handlar om att relatera till besökaren och få besökaren att känna sig 
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inkluderad i företagen. Företaget kan skräddarsy produkter som passar målgruppen samt 

integrera dem på ett mer personligt sätt på webbsidan (Chan & Guilette 2011, s.358). 

3.3 Språkbruk inom sociala medier 

Hvass och Munar (2012) menar att Internet och sociala medier ökar möjligheten till 

interaktion mellan användare och att denna utveckling har bidragit till en ny era av delaktighet 

och öppenhet. Denna utveckling förklaras som början på ett “paradigmskifte” som involverar 

teknik som bygger på engagemang och att individen är i fokus. Denna förändring har medfört 

att företag måste ändra sina marknadsstrategier i hur de närmar sig kundens behov och begär 

(Hvass & Munar 2012, s.94). Hvass & Munar (2012) föreslår fyra övergripande kategorier för 

att beskriva hur företag kan använda sociala medier i sin marknadsföring. Dessa är ton, 

auktoritet, anonymitet och mottagare. Kategorierna är tvådelade där två olika angreppssätt blir 

belysta. Det ena syftar åt traditionell marknadsföring och det andra är mer anpassat till sociala 

medier. Ton innebär vilket språkbruk som företag använder vid olika inlägg. Det kan antingen 

vara formellt eller informellt. Den informella tonen är att föredra på sociala medier för att 

efterlikna en verklig konversation mellan vänner eller kollegor där närhet och tillgänglighet 

påverkar relationerna. Detta leder till att användarna känner sig mer avslappnade. Auktoritet 

handlar om till vilken grad företaget har kontroll över innehållet som publiceras. Antingen 

kan företaget välja att främja innehåll skapat av kunder och anställda eller att vara mer 

officiell och publicera sådant som ingår i större reklamkampanjer. Ett integrerat angreppsätt 

skapar bättre relationer till kunderna då företaget ses som mer tillgängligt. Anonymitet 

beskriver hur transparent företaget är vid inlägg på sidan. Graden av transparens avgör hur 

tillgänglig och personlig man uppfattas av kunden. Genom att visa namn och bakgrund på den 

anställde som skriver inlägg skapar det ett mer personligt intryck. Däremot kan det vara svårt 

att ersätta den personen om denne inte kan stanna kvar på företaget. Kunden vet att det är en 

riktig människa bakom inläggen som kommunicerar till dem. Den sista kategorin rör 

mottagaren som läser inlägget. Inlägget är publicerat i ett öppet forum men det rör inte bara 

externa användare. Det kan även rikta sig till interna områden som rör de anställda. Detta kan 

medföra att externa användare tappar intresset om informationen är av väldigt företagsintern 

natur men å andra sidan avspeglar det även här en transparens som skapar en insyn i företaget 

för användarna (Hvass & Munar 2012, s.97-98). 

3.4 Informativt innehåll eller emotionellt innehåll 

Användarnas upplevelser av företag genom sociala medier skiljer sig från andra medier så 

som tv eller print (Cervellon & Galipienzo 2015, s.429). Enligt Cervellon & Galipienzo 

(2015) tar användarna del av tre olika former av upplevelser av företag på Facebook. Dessa är 

kognitiva upplevelser som får användaren att tänka, sinnesupplevelser som att lyssna eller att 

se och emotionella upplevelser som kan göra att användaren får stärka känslor för något. 

Användarna tar ofta del av en kombination av dessa upplevelser, dock menar Cervellon & 

Galipienzo (2015) att den mest positiva upplevelsen som användaren får är nyfikenhet. 

Användare som upplever nyfikenhet är de som mest troligt kommer att lämna en positiv 

kommentar på företagets Facebooksida. 
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Cervellon & Galipienzo (2015) gjorde en studie för att ta reda på vilken typ av innehåll som är 

mest effektiv för att användarna ska få en positiv syn på ett företag, informativt eller 

emotionellt innehåll. De använde sig av lyxhotell för att göra en undersökning då sociala 

medier har ett högt inflytande på dessa (Cervellon & Galipienzo 2015, s.429). Resultaten 

visade på att det inte spelade någon större roll om innehållet var informativt eller emotionellt 

så länge användaren har en positiv syn på företaget. Dock framgick det att innehållet på ett 

specifikt lyxhotell kunde påverka hela hotellkedjan. Det visade sig att informativt innehåll var 

det som var mest effektivt för att skapa en positiv attityd mot hotellet Sheraton i Sydney. Detta 

stämde överens med Cervellon & Galipienzo’s (2015) egna observation över företagens 

Facebooksidor där de kunde se att informativt innehåll användes mer frekvent än emotionellt 

innehåll. Cervelleon & Galipienzo (2015) anser att företagen lyckas med att presentera 

informativt innehåll då användaren söker detta över emotionellt innehåll i sitt beslutstagande. 

De menar även att lyxhotell också skulle kunna presentera emotionellt innehåll för sina följare 

på Facebook då de ofta kan erbjuda speciella upplevelser. Användarnas uppfattning av hotellet 

blir varken bättre eller sämre genom att de presenterar innehåll kring evenemang i staden. 

Dock menar Cervelleon & Galipienzo (2015) att hotellen skulle kunna komplettera med denna 

sorts information de gånger det saknas relevant information om vad själva hotellet kan 

erbjuda. Detta kan vara ett positivt sätt att hålla kontakten med användarna, i stället för att 

vara tyst (Cervellon & Galipienzo 2015, s.435). 

3.5 From E-tourism to F-tourism 

Genom den teknologiska utvecklingen har Internet blivit den största källan till information om 

produkter och tjänster. Till exempel så söker 95 % av internetanvändare upp reserelaterad 

information på nätet och 93 % planerar sin resa genom att besöka turismrelaterade webbsidor. 

Antalet människor som vänder sig till Internet för att planera sin resa har ökat med över 300 % 

från 2007 till 2012. E-turism står för elektronisk turism och innebär att hela värdekedjan inom 

turism- och resetjänster har blivit digitaliserad och kan ses på som en integration av 

turismaktiviteter och Internet teknologi. Av detta skapas webbaserade system som används i 

turismbranschen (Di Pietro & Pantano 2013, s.211). E-turism är enligt Di Pietro & Pantano 

(2013) utvecklat på så sätt att företag ska kunna öka sin effektivitet både vad det gäller 

systemteknologi och service till kunderna genom att de kan söka, jämföra, boka och betala en 

resa utan hjälp av reseexperter. Genom detta kan reseföretag tillhandahålla verktyg för ett stort 

antal kunder för låga kostnader. Detta är en typ av kommunikation mellan turismleverantörer, 

reseföretag och konsument (Di Pietro & Pantano 2013, s.212).  

 

Genom utvecklingen av web 2.0 utvecklades sociala nätverk vilket ligger till grunden för 

begreppet F-turism som står för Facebookturism. Företagen blev tvungna att tänka om vad det 

gällde utveckling av nya verktyg för att marknadsföra destinationer och attrahera nya turister. 

Web 2.0 ger användarna ökad tillgänglighet, möjlighet att ladda ned och uppdatera 

information, kontinuerlig informationsservice samt interaktiv kommunikation. Som ett resultat 

av denna utveckling blev det ändringar i både konsumentbeteendet samt 

marknadsföringsstrategier för webben (Di Pietro & Pantano 2013, s.213). Denna utveckling 
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har enligt Di Pietro & Pantano (2013) påverkat turismsektorn på tre sätt. Onlinesamhällen som 

fokuserar på diskussioner kring resor och destinationer så som TripAdvisor och Facebook 

integrerar applikationer för att stimulera sina användare. Beteenden ändras vad det gäller 

informationssökning och reseplanering och implementeringen av sociala medier inom 

marknadsföring i turismindustrin leder till skräddarsydda och effektiva strategier för detta. 

Då det har visat sig att andra turisters erfarenheter av en destination och dess komponenter 

spelar en stor roll för andra i deras beslutstagande har företag numera implementerat detta som 

en funktion på sina webbsidor. Detta för att många turister litar på andras erfarenheter av en 

destination samt för att få tips på vad som var bra respektive dåligt. Denna information 

upplevs som mer trovärdig än den information som kommer från företagen. Genom att hämta 

data från denna information har företagen möjlighet att utveckla mer effektiva 

marknadsföringsstrategier (Di Pietro & Pantano 2013, s.213). 

 

Det visar sig att det inte bara är positiva recensioner av destinationer, men även negativa som 

kan påverka turister i deras beslutstagande i val av destination. Det stora antalet 

onlinekommentarer som gäller tidigare upplevelser har ändrat dynamiken för reseindustrin. 

Det finns exempelvis numera anknytning mellan recensioner och antalet sålda hotellrum. 

Genom detta har turisten möjligheten att reducera antalet bokningar på exempelvis ett hotell 

(Di Pietro & Pantano 2013, s.216).  Facebook är en av de mest använda plattformarna för 

denna typ av information och kan även användas för att mäta popularitet för tjänster. Eftersom 

att kommentarer och recensioner är av stor betydelse gav ett hotell i London bort 500 

gästnätter i byte mot deras återkoppling på Facebook. På öppningsdagen hade hotellet redan 

fått publicitet genom denna återkoppling (Di Pietro & Pantano 2013, s.217). 

 

Di Pietro & Pantano (2013) gjorde en kvalitativ undersökning över detta fenomen där det 

visade sig att mer än hälften använde sig av sociala medier för att klaga på produkter och 

tjänster, och 60 % av dessa var riktade mot turism- och hotellbranschen. 125 personer av de 

som klagade var inte nöjda med företagens respons. En stor del av respondenterna menade på 

att anledningen till att de skrev en negativ recension var för att råda andra att inte göra samma 

sak (Di Pietro & Pantano 2013, s.219). Studien visar på att Facebook inte enbart är en 

informationskanal, men även ett forum för klagomål. Dock visade det sig att respondenterna i 

studien inte läste andra negativa recensioner, utan bara skrev sin egen återkoppling. 

Di Pietro & Pantano (2013) menar att det pågår ett paradigmskifte från elektronisk turism till 

Facebook turism. Facebook kan då erbjuda sina användare funktioner som 

informationssökning, bokning samt recensionsproduktion. Facebook kan även stå för ny, 

snabb och detaljerad information såväl som visuella intryck i form av bilder och videos. Detta 

kan påverka turister på olika sätt och skiljer sig från elektronisk turism i form av 

tidseffektivitet samt antalet recensioner. Di Pietro & Pantano (2013) menar att tursimföretag 

måste bli bättre på att värdera klagomål och lägga energi på att svara snabbt och sedan värva 

positiva aspekter i efterhand (Di Pietro & Pantano 2013, s.222). Di Pietro och Pantano (2013) 

menar även att det är viktigt att reseföretag finns på Facebook för att ta reda på 

marknadstrender, marknadsföra nya produkter samt för att evaluera den pågående 

marknadsföringsstrategin. Detta kan sedan leda till hållbara konkurrenskraftiga fördelar i 

framtiden (Di Pietro & Pantano 2013, s.223). 
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4. Empiriskt resultat 

4.1 Referat från intervju med Margaretha Hallin, Sociala Medier Ansvarig, 

Resia Travel Group Sverige. 

Resia finns på Facebook genom en central sida och även genom alla deras kontor. Dessa sidor 

är aktiva i olika grad. Resia har även ett Instagram, LinkedIn och Pinterest konto samt en 

blogg. Hallin berättar att det för Resia är viktigt att arbeta bra med de konton som är aktiva 

och att innehållet där är av hög kvalité. 

 

Hallin berättar att nästan halva omsättningen kommer från affärsresande, möten, event och 

konferens. Hon tycker att denna grupp är väldigt viktig. Vad det gäller sociala medier lägger 

Resia mest fokus på bloggen och Facebook. Facebooksidan uppdateras dagligen. Vad det 

gäller kontorens egna sidor så sköter de dessa själva och dessa sidor ska gärna vara lite mer 

lokala, medan Resias centrala sida är mer övergripande. Hallin berättar att hon arbetar själv 

med båda bloggarna, men att det finns andra som hjälper till att uppdatera Facebooksidan. De 

har även ett särskilt team på Resia vilket består av personer som arbetar på kundservice som är 

med på att svara på frågor. Hallin berättar att hon är en del av ett team som har möten ungefär 

varannan månad där kommande kampanjer planeras. De har även möten varje måndag där de 

detaljplanerar för att hela tiden veta vad som är aktuellt. 

 

Arbetet med Facebooksidan leder till att de snabbt får bra svar och engagemang bland sina 

besökare. Hallin berättar att man får prova sig fram med inlägg på Facebook och att det är 

ingenting som är “hugget i sten” när det kommer till vad som får bra respons och inte. Hon 

menar att man hela tiden måste våga testa och inte tro att man misslyckas om det är något som 

inte får bra respons. Hon berättar att Facebooks algoritmer är med på att visa det som är bra då 

inlägg med bra text och bilder vill synas för användaren då Facebook vill skapa en bra 

upplevelse för användaren. Hallin berättar att Resia Travel Group i fjol även började 

annonsera på Facebook och att annonseringen kan segmenteras till de rätta kunderna. Hallin 

menar att Facebook har gjort det enklare för företag att arbeta med Facebook då det finns 

många bra verktyg. För Resia är det väldigt viktigt att finnas på Facebook. Bland annat för att 

de själva kan välja vilka personer de kommunicerar med och genom detta vara säker på att de 

hamnar rätt. Hon berättar att det är viktigt att vara närvarande och kunna prata med kunderna 

utanför butikerna. 

 

Resia har anpassade marknadsföringsstrategier för olika sociala medier och Facebook. Hon 

berättar att mer än 85 % besöker Resias Facebooksida genom mobiltelefon och att kunderna 

oftast inte bokar en resa på detta sätt. Hon menar dock att människor påverkas av detta när de 

sedan bokar en resa och att det numera inte är lika viktigt att se resultat direkt. Hallin berättar 

även att det är viktigt att synas på Facebook då deras kunder “hänger där”. Vad det gäller 

Facebook är det viktigast att få fram engagemang samt att det är imageskapande, medan 

bloggen är till för att skapa inspiration. Hallin menar att antalet likes på företagets sida inte 

spelar någon större roll om inte användaren är aktiv och engagerad. Hallin berättar att det 
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finns en funktion där man kan mäta sin sida och jämföra den med andra sidor för att se hur bra 

respektive dåligt den fungerar. 

 

För att behålla befintliga kunder arbetar Resia med olika material för att få användaren till att 

engagera sig. Hallin berättar att de för varje inlägg mäter den dynamiska spridningen för att se 

hur många som har sett inlägget samt engagemangsgraden. För att ta reda på om denna är hög 

finns det specifika nyckeltal att jämföra med. Hallin berättar att om företag har låg 

engagemangsgrad i flera inlägg på rad kan Facebook ranka de nästkommande inläggen lägre. 

För att få upp denna kan man exempelvis lägga upp en enkel tävling som genererar högt 

engagemang. Detta kan sedan hålla i sig i ett antal inlägg framöver. Hallin menar att det är 

viktigt för Resia att kunden fungerar som medproducent av innehållet, men att de inte alltid 

får så mycket svar som de hade hoppats på. Dock använder de sig av kunders tips när det 

kommer till innehållsskapande. Det kan bland annat göras genom att ställa frågor om en 

destination som sedan resulterar i tips på vad man som turist kan göra när man besöker 

destinationen. 

 

Resias målgrupp på Facebook är kvinnor i åldern 40 och uppåt som är bosatta i mellanstora 

svenska städer. Resia Travel Group anpassar sitt språkbruk för användaren. De anpassar även 

bildspråket till målgruppen. Resia arbetar efter sju till åtta olika materialtyper för att skapa en 

bredd i innehållet. Hallin berättar att de använder sig av både emotionellt och informativt 

innehåll. Hon berättar att bilder skapar väldigt mycket känslor och att de bilder som ska läggas 

upp väljs omsorgsfullt. 

 

Resia mäter varje länk i Google Analytics och i Bicker för att se antalet klick och för att kunna 

följa kunden. De gör även varumärkesundersökningar för att skapa ett index som de sedan kan 

följa och se hur de står emot det. Hallin berättar att de kan se resultat av inlägg på Facebook i 

form av klick och intresse. Hon berättar att hon tror att de kan påverka användaren i val av 

resmål, men att detta inte är så viktigt för dem då de är en återförsäljare. De arbetar dock med 

att lyfta specifika kampanjer i samarbete med andra. Hallin menar att sättet vi reser har 

förändrats och att trenderna i dag ser annorlunda ut i dag. Hon menar att trender och topplistor 

styr mycket för vart människor reser i dagsläget. För att ”promota” en destination arbetar de 

med att sätta ihop paket med sina leverantörer eller genom att sätta ihop egna paket som består 

av flyg och hotell. 

  

Hallin berättar att de ständigt segmenterar innehållet och att Facebook är en bra kanal för just 

detta. Vad det gäller negativ återkoppling berättar Hallin att de får väldigt lite av detta på 

Facebook. Detta för att de flesta handlar i butiker och därmed går klagomålen direkt dit. De 

klagomål som kommer via Internet-handel försöker de fånga upp och lösa så snabbt så 

möjligt. Hallin tycker inte att det finns kunder som utnyttjar Facebook för klagomål och 

berättar att det kan vara bra att svara ganska kort på sådana kommentarer då detta minskar 

riskerna för att en diskussion kan uppstå. Det kan även vara bra att hålla detta utanför 

Facebook genom att ringa upp kunden privat. 



24 
 

4.2 Referat från intervju med Mårten Skånman, Innehållsansvarig för Sociala 

Medier, Fritidsresor Sverige. 

Fritidsresor är en del av TUI Nordic som finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det 

sociala medieteamet är nordiskt. Fritidsresor finns på flera olika sociala medie-plattformar 

såsom Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube och LinkedIn. Fokuseringen ligger 

på Facebook och Instagram och på senare tid Twitter och Youtube men Skånman nämner att 

Facebook är själva motorn i den sociala media marknadsföringen. Facebook driver 

konverteringar och trafik då det är där flest människor befinner sig.   

 

På fritidsresor är Skånman den som är ansvarig för innehållet på sociala medier, men flera 

arbetar med sociala medier på olika sätt i företaget. Det finns en avdelning som arbetar med 

det köpta innehållet, det vill säga annonseringen. Detta involverar analyser av trafiken, 

konverteringen och vilket innehåll som fungerar och inte fungerar. Det finns en speciell 

arbetsgrupp som hanterar frågor och svar på Facebook som består av personal från 

kundtjänstavdelningen. Dessa är ofta generella frågor kring bagage, väder på olika 

destinationer samt bokningsfrågor. Vidare finns det en mediebyrå som sysslar med att 

optimera annonser. 

 

Skånman delar in arbetet med Facebooksidan genom det organiska och det köpta. Det 

organiska handlar om att följa omvärlden, vad folk är intresserade av och vad som fungerar 

bild - och formatmässigt. När det handlar om det köpta innehållet följer fritidsresor en 

kommersiell plan som är övergripande och involverar alla sociala medieplattformar. 

Skånman menar att Facebook är en viktig kanal för att driva försäljning. Det har blivit 

viktigare att vara medveten om vad man gör och hur man gör det på Facebook. När det 

kommer till specifika marknadsföringsstrategier berättar Skånman om vikten av att rikta in sig 

på det som har visat sig fungera tidigare. Det finns ett speciellt upplägg för annonsering som 

bygger på folks surfbeteende och sökhistorik. Detta möjliggör för Fritidsresor att kanalisera 

sitt utbud efter målgruppens efterfrågan och intressen. På så vis kan riktade annonser till 

specifika individer utformas. Skånman berättar att folk ska se sådant som de är intresserade av 

samt att det ska bidra till rätt sorts konvertering på sidan. För tillfället riktar Fritidsresor in sin 

marknadsföring på par istället för barnfamiljer som de gjorde tidigare. Skånman menar att det 

är viktigt att anpassa budskap och innehåll och att kunden hamnar på rätt ställe när den klickar 

sig vidare till hemsidan. 

 

Att kunden kan vara medproducent av innehållet är inte aktuellt för Fritidsresor i dagsläget. 

Däremot är inlägg, kommentarer och kommunikation mellan kunder på Facebooksidan 

användbart. Det engagemanget är viktigt. Kunder och företaget hjälper varandra. De 

huvudsakliga målgrupperna på Facebook är barnfamiljer samt en äldre målgrupp än till 

exempel på Instagram. Skånman är inte helt säker men nämner kvinnor mellan 25-55 år som 

huvudmålgrupp där 76 % är kvinnor. Det är inte ett medvetet val av Fritidsresor utan bara så 

det ser ut. Vidare förklarar Skånman att språket anpassas till Facebook. Det finns ett utsatt 

budskap i grunden som går ut till nyhetsbrev, siten och de sociala medierna. Språkbruket 

anpassas till dessa olika kanaler men det segmenteras inte snävare än så. Skånman nämner att 
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det inom marknadsföringsstrategin finns en underliggande anspelning på folks känslor. Detta 

genom att visa innehåll som inspirerar och lockar till reslust och upplevelser. Innehållet är 

också viktigt för beslutstagandet hos kunden. Intern företagskommunikation såsom lediga 

jobb läggs inte ut på Facebook.  

 

För att mäta olika faktorer använder sig Fritidsresor av en del verktyg. “Falcon social” för att 

publicera och lyssna kundservicemässigt och planera innehållet. Sedan använder de “Social 

bakers” där de lyssnar och mäter omvärldsbevakning. “Google Analytics” på siten som 

återspeglas av det som händer på Facebook samt Facebooks egen statistik. Vidare får de 

många rapporter från sin mediebyrå. Det mäts, följs upp och planeras. De gör egentligen 

ingenting utan att ha en tanke vart det ska leda till. Kampanjer som finns på Facebook leder 

till klick på hemsidan och vidare till försäljning. Skånman nämner att de ser resultaten i rena 

pengar, vilket är meningen. 

 

Att Fritidsresor kan påverka kunders beslut om destinationer menar Skånman stämmer bra. 

Det finns en kommersiell plan på vad företaget ska satsa på. Till exempel påskresor. Denna 

plan följs även på de sociala medierna och försöker relatera till den i det organiska. Det kan 

vara att lägga ut en bild för att det ger en bra räckvidd. Det finns en röd tråd i vilka 

destinationer som väljs ut. Men det är inte alltid de fungerar. Skånman nämner att om det är 

oroligt på en viss destination anpassar man inte kampanjer utefter situationen. Man försöker 

följa sin orginalplan. Det kan skilja sig lite mellan de olika formaten men Fritidsresor 

undviker inte att marknadsföra oroliga destinationer men gör ingenting extra för att försöka 

sälja dessa. Istället kan man fokusera på att lyfta andra aspekter av destinationen. Exempelvis 

att det är fina anläggningar där man kan ha en bra semester. Det är svårt att anpassa sig efter 

folks “nojor”. När det kommer till att segmentera sitt utbud till olika målgrupper nämner 

Skånman att det inte görs så mycket. Inte det organiska innehållet men absolut när det gäller 

det köpta. 

 

När det kommer till negativ feedback finns ett speciellt team för det som involverar 

kundtjänst. Skånman berättar att om det är en krissituation exempelvis en tsunami så finns det 

speciella åtgärder för det bland annat en press och PR-team. Sen finns det vanliga rutiner som 

gäller serviceåtgärder. Fördelen med sociala medier är att det alltid går att vända en negativ 

kund till att bli en potentiell ambassadör för företaget. Om du genom ett bra bemötande kan 

vända den kunden vilket kan bli en tillgång till företaget. Det gäller att ta hand om det i god 

tid och på rätt sätt. Skånman berättar att negativa kommentarer säkert kan avskräcka andra 

kunder, men att det är svårt att mäta detta. Skånman kan se att det finns tendenser till att folk 

utnyttjar detta genom att lämna negativ återkoppling på sociala medier för att de tror att de ska 

bli kompenserade. Dock tror han inte att det händer i resebranschen. Ofta är det så små 

detaljer det handlar om så det är inte ett stort problem. Genom att försöka göra ett bra jobb och 

ha kunden i fokus och försöka förstå vad de vill ha, behöver, uppskattar och blir engagerade i 

om man tänker på sociala medier. Organiskt sett, vill kanske kunden inte hela tiden ha massa 

säljbudskap utan innehåll som ger underhållning eller någon form av känsla. Skånman berättar 

att det är viktigt att försöka vara bättre än alla andra och inte glömma bort för vem man gör 

saker. 



26 
 

4.3 Referat från intervju med Madeleine Lindahl, Marketing Manager Kilroy 

Sverige. 

Kilroy finns på olika sociala medier. Dessa är enligt Lindahl Facebook, Instagram, Snapchat, 

Twitter, YouTube och Pinterest. Hon berättar att de lägger mest fokus på Facebook, Instagram 

och YouTube. Facebook är den kanalen som driver mest trafik både vad det gäller 

Facebooksidan, men även företagets hemsida. Lindahl berättar att inläggens frekvens på 

Facebook varierar från flera inlägg om dagen till att det går några dagar mellan inläggen. På 

Kilroy Sverige är det tre stycken som arbetar med sociala medier och dessa samarbetar för att 

komma fram till vilka inlägg som ska läggas upp samt genomförandet av detta. Genom detta 

samarbete kan de säkerställa att det ”content” som produceras är bra.   

 

Lindahl berättar att de i dag lägger pengar på alla inlägg som de vill ska skapa någon form av 

spridning och att innehållet är mycket blandat. Innehållet består i dagsläget av inspiration, sälj 

samt innehåll som inte har något med Kilroy att göra. Hon berättar att de betalar för vissa 

saker, och vissa saker inte då mycket sprids bra organiskt. Lindahl menar att Facebook är en 

väldigt bred kanal som är viktig att synas på, men att det kanske inte är den kanalen som är 

absolut bäst för företaget i dag. Hon menar att en viktig kanal för Kilroy idag är Snapchat då 

den målgrupp de riktar sig åt i stor grad använder sig av denna kanal. Facebook är en bra 

kanal för att sprida information brett och det finns även möjligheter till segmentering. 

Lindahl berättar att deras strategier för sociala medier hänger ihop med de generella 

marknadsstrategierna som företaget har och att de ser på sociala medier som ett sätt att 

förstärka det de vill kommunicera. Lindahl berättar att deras strategier när det kommer till 

Facebook är att det ska vara varvat med inlägg som driver trafik, inlägg som skapar 

engagemang, inlägg som sprids organiskt och inlägg som ska driva mycket sälj. För att 

behålla befintliga kunder menar Lindahl att det handlar om att hålla det intressant och erbjuda 

nya intressanta produkter som de vet att segmentet är intresserad av. Hon berättar att de 

försöker locka med bra ”content” genom läsvärdiga och roliga artiklar som kanske inte alls 

har något med Kilroy att göra. Dessa artiklar sprids organiskt och ger företaget en möjlighet 

att nå ut till nya målgrupper. Lindahl berättar att nya kunder kommer genom bra kampanjer 

eller genom exempelvis temaresor som är för de som är speciellt intresserade av ett område. 

Lindahl berättar att de fokuserar på att bredda produktutbudet till deras målgrupp som ligger 

mellan 18 och 26 snarare än att bredda målgruppen. 

 

Lindahl berättar att det är viktigt för Kilroy att användaren är medproducent av innehållet och 

att de ibland lägger upp saker för just detta syfte. Hon nämner även att de har personer som är 

”vänner” till Kilroy som delar med sig av filmer och bilder när de besöker en destination. 

Detta för att inspirera. Lindahl berättar att de anpassar sitt språkbruk på Facebook för att 

relatera till kundsegmentet. Kilroy har olika språk i de olika kanalerna, men språket är 

generellt sätt vänligt. Lindahl menar att tonen på sociala medier kan vara lite mer avslappnad 

än på företagets hemsida och gärna lite mer inspirerande och drömskt. Lindahl berättar att de 

blandar emotionellt innehåll med informativt innehåll. Detta genom inspiration eller genom 

kampanjer som är mer informativa. 
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Kilroy Sverige lägger inte upp intern företagsinformation på Facebook annat än lediga 

tjänster. Lindahl berättar att marknadsföringen på Facebook påverkar företaget i stort mer och 

mer och att de har lagt mycket mer pengar på detta de senaste tre åren. Lindahl berättar att de 

gör varumärkesundersökningar från centralt håll och dessa görs en gång varje år för att se hur 

de ligger till vad det gäller segment och hur väl de känner till målgrupperna. Hon nämner att 

de har tappat det lite när det kommer till försäljning av flygstolar, men att de har ett väldigt 

bra erbjudande till ungdomar och studenter som kanske inte syns tillräckligt bra. För att 

undersöka kampanjer använder de sig av Google Analytics för att se ”sälj” och ”requests”. De 

mäter hur många förfrågningar de har fått som sedan visas ekonomiskt i resultaten i slutet av 

månaden. Lindahl berättar att de i huvudsak mäter intresset då människor inte tenderar att göra 

snabba affärer vid köp av resor. De mäter även antalet klick på alla inlägg som går ut på 

Facebook varje dag, gärna flera gånger om dagen. 

 

Lindahl menar att de i viss mån kan påverka kunden i val av resmål. De skulle exempelvis 

kunna marknadsföra safari och rikta kunden mot en speciell plats som arrangerar detta. Hon 

menar att resesäljarna är de som styr mest då de sitter på en enorm kunskap samt erfarenheter 

från olika platser. Lindahl menar att de genom Facebook driver intresse som de sedan kan 

märka att de får förfrågningar på, men att det i slutändan är resesäljaren som påverkar mest. 

Kilroy samarbetar med flygbolag i sin marknadsföring på Facebook. Om ett flygbolag ger en 

bra pris på en destination så lyfts detta. När det kommer till destinationer finns det en enhetlig 

plan för året för att få mest ut av högsäsongerna på dessa destinationer. De samarbetar även 

med organisationer. De har exempelvis fått pengar från Visit California som de marknadsför 

genom olika typer av produkter, rabatter och inspiration. Denna form av samarbete ligger mer 

centralt. Hon nämner dock att de styr mest själva vilka destinationer de ska lyfta. Lindahl 

berättar att anledningen till att betalda samarbeten har minskat är för att marknadsföringen i 

dag är mycket snabbare och billigare och att ett inlägg på Facebook kan läggas upp på 

förmiddagen och visa resultat på eftermiddagen. 

 

När det kommer till negativ återkoppling försöker Kilroy Sverige att ge ett skriftligt svar som 

sedan resulterar i en privat konversation antigen skriftligt eller muntligt. Lindahl nämner att 

kunderna oftast har problem med en specifik resesäljare och inte varumärket i sig. Om det är 

någon kommunikation som har gått fel kompenserar de personen i fråga. Lindahl berättar att 

de är väldigt glada för att kunder kontaktar dem med eventuella problem då detta kan hjälpa 

dem att bli bättre. Lindahl menar att negativ återkoppling inte påverkar försäljningen för en 

specifik destination. Hon berättar även att de generellt har lite negativa kommentarer på sin 

Facebooksida och att de inte har märkt av någon ökning av klagomål efter att sociala medier 

har växt. Hon nämner att eventuella klagomål oftast hamnar internt. För att undvika negativ 

återkoppling arbetar Kilroy med att se till att de leverantörer de samarbetar med har samma 

etiska förhållningssätt som de själva och att marknadsföringen av produkterna stämmer 

överens med vad kunden faktiskt får. 

 



28 
 

4.4 Referat från intervju med Johanna Jansson, Online Marketing Manager 

Scandjet, Sverige. 

Scandjet finns idag på Linked In, Facebook och Instagram. Jansson nämner att det läggs mest 

fokus på Facebook. Scandjets huvudsakliga kundgrupp är kvinnor i 45 års ålder och enligt 

undersökningar som företaget har gjort är dessa mest aktiva på Facebook och använder den 

som primär sociala medieplattform. På företaget är det Jansson som är ansvarig för arbetet 

med sociala medier men det finns även andra som kan hoppa in och svara på meddelanden 

och inlägg. Jansson nämner att det är viktigt för dem att befinna sig på Facebook för att kunna 

nå ut till och prata med sina befintliga kunder samt blivande kunder. Jansson menar att det är 

det enklaste sättet att kunna svara på frågor, att inspirera och visa nyheter. Allting som 

företaget vill förmedla till sina kunder görs enklast via Facebook och Instagram.  

 

Då Scandjet är en lite mindre resebyrå har de två fokusområden som de anpassar sina 

marknadsföringsstrategier efter. Dels gruppresor som de utformar i samarbete med 

medarrangörer och dels privatresor. Därför ser annonseringen olika ut beroende på målgrupp. 

Till privatpersoner kan de göra lite bredare kampanjer medan om de vill nå en medarrangör 

till exempel en “Friskis och svettis”-tränare så får de göra en annan sorts kampanj. Jansson 

nämner att en strategi för att behålla befintliga kunder men samtidigt locka nya är en viktig 

fördel då resor är någonting som de flesta uppskattar och om de lägger ut en bild på en 

specifik destination kan befintliga kunder få fram minnen och delar med sig i form av 

kommentarer om hur deras resa var. Det är de befintliga kunderna som hjälper företaget att nå 

ut till nya kunder. Vidare nämner Jansson att det är viktigt för företaget att kunden kan vara 

medproducent till innehållet på Facebooksidan. Idag är det svårt att sälja resor endast genom 

en annons. När människor väljer resmål är rekommendationer viktigt i beslutsfattandet. På så 

sätt hjälper de befintliga kunderna till att rekommendera Scandjet till nya kunder.  

 

Jansson nämner att de anpassar sitt språkbruk till olika sociala medier och att Facebook är 

väldigt “lätt” i tonen. Det används ofta “smileys” och utropstecken. Jansson berättar att 

innehållet på Facebook både är informativt samt känsloanspelande. Genom att anspela på 

människors känslor i form av bilder och inspirerande text kan de locka till köp. Företaget 

publicerar intern information i form av lediga tjänster och Jansson tycker att det är bra att 

kunderna får ta del av den informationen samt att de kanske känner någon som kan tänkas 

söka tjänsten. Större tjänster läggs inte ut på Facebook utan mer vanligt är tjänster såsom 

försäljare eller reseledare.  

 

Jansson nämner att en fördel med Facebook är att det snabbt och tydligt går att se resultat av 

olika annonser genom konverteringar och besök på hemsidan. Även videoklipp kan ge 

genomslag. Scandjet använder sig av ”Google Analytics” samt ett verktyg som heter 

”Remarketing” som gör det möjligt för företaget att följa sina kunder från sin egen hemsida 

till andra webbsidor och där kommer annonser upp från Scandjet.  

 

Jansson nämner att då Scandjet är en relativt liten resebyrå har de inte ett så stort 

destinationsutbud som är väldigt säsongsbetonat vilket gör det svårt att påverka kunden i valet 
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av destination. Däremot kan de alltid rekommendera olika resmål och marknadsföra en 

specifik destination mer än en annan. Genom att samarbeta med olika aktörer kan de skapa 

kampanjer som promotar specifika resmål, hotell och flyg. Kunderna är extremt prismedvetna 

så Scandjet försöker ha en så bra produkt till ett så bra pris som möjligt. Jansson nämner att de 

för tillfället inte segmenterar innehållet på Facebook gentemot olika målgrupper då de inte har 

resurser för detta.  

 

Vid negativ återkoppling på Facebook försöker Scandjet att be om ursäkt så fort som möjligt 

samt försöker ställa en motfråga i hur de kan göra det bättre. De försöker göra så att kunden 

känner att de hjälper till att lösa ett problem som finns hos Scandjet. Jansson menar att 

positiva kommentarer kan hjälpa företaget att locka nya kunder kan negativa kommentarer 

göra det motsatta. Om någon skriver en negativ kommentar om exempelvis ett hotell påverkar 

det absolut företaget nämner Jansson. Vidare nämner Jansson att de har problem med kunders 

förväntningar på resor. Om en ny kund kanske alltid har rest med de stora reseföretagen så 

som Ving, Fritidsresor och Apollo så förväntar de sig samma saker med Scandjet, som till 

exempel Bamseklubben. På så sätt kan det påverka företaget negativt då kunderna inte får vad 

de förväntar sig. För att försöka undvika negativ återkoppling har Scandjet möten efter varje 

säsong där de går igenom olika klagomål och negativa kommentarer och försöker åtgärda 

dessa för att bli bättre till nästa säsong.  

4.5 Referat från intervju med Jaana Alenius, Affärsutvecklare Resecity, 

Huddinge 

Resecity har enligt Alenius drivit resebyråverksamhet sedan 1982 och det första kontoret 

växte fram i Huddinge utanför Stockholm. Företaget har i dag nio kontor i Sverige och runt 50 

anställda inklusive VD samt åtta regionchefer. Resecitys marknad består av både företag och 

privatresekunder med en fördelning på 60 % respektive 40 %. Inom segmentet företagskunder 

kommer en stor del av dessa från offentlig förvaltning så som landsting, högskolor och 

kommuner. 

 

Resecity använder sig inte av något annat socialt medie än Facebook och anledningen till detta 

är för att de ser Facebook som enklast och snabbast. Det är en person på företaget som arbetar 

med detta och Alenius berättar att detta är en liten del av personens arbetsuppgifter. Denna 

person arbetar även med PR, marknadsföring, företagets hemsida, nyhetsbrev och 

trycksaksproduktion. Alenius berättar att de alltid svarar på kommentarer som kräver svar, 

men inte på “tjohoo vad kul” inlägg.  

 

När vi frågar Alenius om deras strategier för marknadsföring på Facebook vill hon inte 

kommentera detta då hon inte vill berätta hur de arbetar med detta. Det enda Alenius kan 

berätta när det kommer till strategier är att de använder sig av både informativt och 

emotionellt innehåll beroende på innehållets karaktär. Alenius berättar även att de absolut inte 

publicerar intern företagsinformation på Facebook då hon ser på denna information som 

sekretessbelagt. De publicerar dock information om det skulle vara så att de söker nya 

medarbetare.  
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När det kommer till negativa aspekter hänvisar Resecity personer med negativa kommentarer 

eller reklamation till att kontakta en säljare. Därefter kan samtalet tas enskilt. Alenius berättar 

att kunden i många fall slänger ut en kommentar i stundens hetta och att när de sedan har 

undersökt detta har ärendet redan blivit hanterat. Alenius berättar att de tar bort dessa typer av 

kommentarer från flödet då detta ska skötas som reklamation och inte som ett inlägg på 

Facebook. Alenius menar att det inte finns någon anknytning mellan negativ återkoppling och 

försäljning. Hon menar även att antalet klagomål inte har ökat för att folk tror att de ska få 

kompensation då Facebook är ett öppet forum. När vi frågar Alenius om hur de arbetar för att 

undvika negativ feedback på Facebook svarar hon “ett öppet forum är just öppet för alla typer 

av kommentarer”. 

4.6 Referat från intervju med Åke Lindén, VD på Afrikaresor, Sverige. 

Afrikaresor finns på Facebook, men inga andra sociala medier. Enligt Lindén är det en person 

på företaget som arbetar med detta. Lindén menar att det inte finns någon utveckling i 

marknadsföringen på Facebook från början till nuläget. Afrikaresor har inga anpassade 

marknadsföringsstrategier för Facebook. Lindén berättar att de lägger ut information en gång i 

veckan och att de lockar nya segment genom att bjuda in fler människor. När vi frågar om det 

är viktigt för Afrikaresor att kunden är medproducent av innehållet svarar Lindén “Ja, men det 

görs inte”. Afrikaresors målgrupp på Facebook är människor i åldern 40 och högre. Lindén 

berättar att de inte anpassar sitt språkbruk på Facebook för att relatera till sitt kundsegment 

och att de använder sig av informativt innehåll. Lindén berättar även att de inte publicerar 

intern företagsinformation på Facebook och att marknadsföringen på Facebook knappt 

påverkar företaget. Lindén nämner att de inte använder sig av några metoder för att mäta 

försäljning eller kundens uppfattning av företaget, men att de dock kan mäta antal klick på 

deras hemsida från inlägg på Facebook. Lindén säger att de har möjlighet att segmentera 

innehållet efter vem som är målgruppen och att när de ska marknadsföra ett resmål gör de 

detta genom att testa det ut själva först. Lindén berättar att de inte har upplevt att få en negativ 

kommentar på Facebook, men att risken är stor för att människor kan använda mediet som 

klagomålskanal. För att undvika negativ feedback på Facebook berättar Lindén att de gör sitt 

jobb och vet vad de håller på med och viktigast av allt, informerar om alla detaljer.  

4.7 Referat från intervju med Björn Larsson, anställd på 

Sydamerikaexperten, Sverige.  

Larsson berättar att Sydamerikaexperten i nuläget finns på Facebook samt Instagram och att 

företaget i princip inte arbetar mycket med sociala medier. Facebook läggs det mera fokus på 

då det formatet passar företaget bättre. Det är i nuläget två personer på företaget som arbetar 

med sociala medier men detta sker inte kontinuerligt utan endast då det finns tid över. 

Däremot nämner Larsson att de alltid svarar på kommentarer och inlägg direkt. I nuläget har 

inte Sydamerikaexperten någon specifik marknadsföringsstrategi vad det gäller sociala 

medier. Larsson berättar att för mer än ett år sedan inleddes ett stort tillväxtprojekt 

tillsammans med Almi (Rådgivningskonsult), som de nu kommit halvvägs i. Slutsatsen av det 
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är bland annat att de ska samarbeta med en marknadsföringsstrateg som ska hjälpa företaget 

att bygga sitt varumärke samt att de ska anställa en affärsutvecklare för att utveckla 

säljprocessen och standardisera företagets rutiner. Samarbetet med marknadsföringskonsulten 

har inletts och en del i det är att hjälpa Sydamerikaexperten under tre månader genom att 

arbeta med att bygga varumärket, driva kampanjer och öka försäljningen via Facebook. 

Budgeterad kostnad för tremånaderstestet är 120 000 kronor och förväntad försäljningsökning 

är 1,2 miljoner kronor. 

 

Larsson berättar att för att behålla befintliga kunder och för att locka nya kunder försöker de 

göra inlägg om sina resmål och resor på Facebooksidan. En plan är att utveckla samarbetet 

med sina kunder genom att låta dessa vara medproducenter till innehållet på Facebooksidan 

men fram till nu har det inte varit så viktigt. Larsson nämner att företagets målgrupp är 

svenskar mellan 50 och 75 år. Vidare berättar Larsson att företaget inte anpassar sitt språkbruk 

på Facebook samt att innehållet som läggs upp mestadels är informativt. Det läggs inte upp 

någon intern företagsinformation på Facebooksidan. Hittills har inte marknadsföringen på 

Facebook påverkat företaget särskilt mycket. De använder sig inte av några metoder eller 

verktyg för att mäta försäljning och uppfattad image via sin Facebooksida men noterar antalet 

besökare som har sett inläggen. Larsson berättar att inlägg och annonser väljs ut genom att 

den ska ligga i tiden samt att de vill sälja resor rent generellt. De arbetar inte aktivt med att 

försöka påverka kunden till att välja en specifik paketresa eller resmål. Företagets 

samarbetspartners betalar inte för vissa inlägg och innehållet segmenteras inte beroende på 

målgrupp. Vid negativ återkoppling på Facebooksidan har företaget inte någon speciell åtgärd 

förutom ett skriftligt svar. Larsson nämner att under årens lopp har de endast haft en negativ 

kommentar och den besvarades formellt av Larsson själv. Vidare ser inte Larsson att det finns 

någon anknytning mellan negativ återkoppling och försäljning för företaget. 

4.8 Referat från intervju med Ulrika Nordgren, Marknadschef på Lotus 

Travel, Sverige.  

Lotus Travel finns enligt Nordgren på de sociala medierna Facebook, Instagram, YouTube 

och LinkedIn. Av dessa lägger Lotus Travel mest fokus på Facebook och Instagram. Nordgren 

berättar att de har flest följare på Facebook och att detta är ett naturligt forum för dem och att 

det fungerar väldigt bra då deras målgrupp finns där. Målgruppen använder Facebook mer 

frekvent än Instagram då denna kanal har lite yngre användare. Nordgren berättar att deras 

snittresenär är strax över 55 år, men att de numera har en bredare målgrupp. Dock ligger 

tyngdpunkten på lite äldre människor. På företaget är det Nordgren som är ansvarig för arbetet 

på Facebook. Det är hon som publicerar allt material, men detta material kan gärna komma 

från kollegor som exempelvis är ute och reser. För Lotus Travel är det viktigt att vara 

konsekventa samt att det finns ett bildspråk och därför är det en person som publicerar 

innehållet, men att alla kan bidra med material. Det är även en person som ansvarar för att 

svara på kommentarer.  

 

Nordgren säger att “Facebook har gått från något som är trevligt att ha till en riktig 

försäljningsdrivande kanal”. För Lotus Travel är syftet med att finnas på Facebook att 
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inspirera, men också att skapa ett intresse för deras produkter som konkret kan leda till 

försäljning. På Facebook är Lotus Travel gärna lite mer informella och använder ett vardagligt 

språk som känns lite familjärt. De lyfter gärna fram människorna bakom innehållet då i form 

av resenärer, guider eller personer som arbetar på företaget. Nordgren berättar att det gärna får 

vara personligt och att tonaliteten är lite mer lättsam med inslag av humor för att komma nära 

användarna i kanalen. 

 

För att behålla befintliga kunde försöker Lotus Travel att skapa inlägg som engagerar de som 

redan följer dem och på så sätt får kommentarer, delningar eller likes. För att locka nya 

segment gör de målgruppsannonseringar exempelvis genom att göra annonser för Yogaresor 

till människor som är intresserad av Yoga och genom detta hitta nya intressenter. Nordgren 

berättar att de skulle vilja att kunden är medproducent av innehållet mer än vad de är i dag. De 

försöker att skapa engagemang och hon berättar att det är många som gillar deras inlägg, men 

att det inte är så många som lämnar kommentarer. Nordgren berättar att de är noga med att 

använda rätt språk om de vill nå ett specifikt segment och att det är viktigt att detta språk 

tilltalar målgruppen. Detta kan göras genom kärnvärdeord som segmentet är intresserad av. 

Nordgren nämner att de använder sig av en bladning mellan informativt och emotionellt 

innehåll, men att fokus ligger på inspiration vilket då anspelar på människors känslor. Lotus 

Travel publicerar i någon mån intern företagsinformation på Facebook, men detta publiceras 

främst på LinkedIn. Om de publicerar på Facebook är det för att nå en bredare målgrupp.  

 

Nordgren menar att marknadsföringen på Facebook har gått från att vara ett sidoverktyg till att 

bli ett av de mer viktigare verktygen som kompletterar deras hemsida och det de gör på 

Google. Lotus Travel mäter försäljningen varje dag och Nordgren använder sig av verktyg för 

att se vilka kanaler som genererar konverteringar till deras hemsida. Det vill säga att hon kan 

se om det kommer från Google, Facebook, reklam och liknande. Genom detta går det att se 

vart försäljningen kommer i från och utvärdera företagets marknadsinsatser. Nordgren berättar 

att de kan se resultat från deras Facebookinlägg i form av besök på hemsidan, men även vilka 

som går ännu längre och faktiskt bokar en resa. Nordgren menar att de generellt kan påverka 

kunden i val av resmål genom att lyfta upp specifika destinationer och sevärdheter. Hon menar 

att det handlar om att skapa ett nyhetsvärde och att kunderna får en försmak på vad de kan 

uppleva på deras resa och genom detta inspirera kunden. Nordgren berättar att de kan se att 

det de gör och lyfter fram skapar ett intresse.  

 

Nordgren berättar att Lotus Travel är väldigt förskonat från negativ feedback och att de har en 

kundnöjdhet på 98,5%. Därmed har de i princip aldrig fått någon negativ feedback på sin 

Facebooksida. Hon nämner dock att det har hänt att någon har ifrågasatt ett inlägg och då har 

fokus varit att ge snabb personlig återkoppling. Nordgren tror dock att det finns en anknytning 

mellan negativ feedback och försäljning och att detta är en risk som företag tar då det i 

dagsläget är mycket öppenhet kring företag på de digitala kanalerna. För att undvika negativ 

feedback arbetar Lotus Travel med att vara transparanta och ha en nära relation med deras 

kunder. Hon nämner även att de arbetar för att hantera eventuella klagomål snabbt, 

professionellt och genomtänkt och på så sätt göra kunden nöjd med sin upplevelse av 

företaget.  
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4.9 Resultat från enkätundersökning 

I enkätundersökningen ställde vi tio frågor kring Facebookanvändarens syn på hur reseföretag 

använder sig av kanalen i marknadsföringssyfte. Vi fick totalt 68 svar som sammanställas 

nedan (Se appendix 5 för tabeller).  

 

Fråga ett var “hur gammal är du?” 54,41% svarade att de var mellan 18-25 år, 17,65% 

svarade att de var mellan 26-30 år, 8,82 % svarade att de var mellan 31-35 år, 7,35 % svarade 

att de var mellan 36-40 år och 11,76% svarade att de var över 41 år.  

 

Fråga två var “Vilka resebyråer följer du på Facebook”? och respondenten hade möjlighet att 

välja flera alternativ. 21,54% svarade Fritidsresor, 15,38% svarade Kilroy, 1,54 % svarade 

Resia, 0,00 % svarade Lotus Travel, Scandjet, Resecity och Sydamerikaexperten, 1,54 % 

svarade Afrikaresor, 18,46% svarade Ving, 9,23 % svarade Apollo, 1,54 % svarade Solresor 

och 63,08% av respondenterna svarade att de inte följer någon resebyrå. 

 

Fråga tre var “Hur ofta upplever du att du får information/reklam från olika resebyråer i ditt 

flöde på Facebook?” 19,12% Svarade att de upplever detta varje dag, 29,41% svarade att de 

upplever detta två till fem gånger i veckan, 20,59% svarade att de upplever detta en gång i 

veckan, 17,65% svarade att de upplever detta en gång i månaden och 13,24% har aldrig 

upplevt detta.  

 

Fråga fyra var “Hur upplever du primärt informationen/reklamen från resebyråerna på 

Facebook?” 7,81 % upplever den som informativ, 1,56 % upplever den som rolig, 64,06% 

upplever den som inspirerande, 9,38 % upplever den som irriterande och 17,19% upplever den 

som ointressant.  

 

Fråga fem var “I vilken grad påverkar informationen/reklamen från resebyrån på Facebook 

dig i val av resmål?” 5,88 % svarade att de påverkas mycket, 48,53% påverkas lite och 

45,59% svarade att de inte påverkas alls.  

 

Fråga sex var “Har du någon gång köpt en resa på grund av att du har sett 

information/reklam från en resebyrå på Facebook?” 5,88 % svarade ja och 94,12% svarade 

nej. 

 

Fråga sju var “Hur ofta klickar du dig in på en annons från en resebyrå på Facebook?” 0,00% 

svarade att de gör det varje dag. 4,41 % svarade att de gör det två till fem gånger i veckan. 

4,41% svarade en gång i veckan. 41,18% svarade att de gör det en gång i månaden. 50 % 

svarade aldrig.  

 

Fråga åtta var “Hur går du primärt tillväga för att hitta information om ett resmål?”. 0.00% 

svarade resebyråns Facebooksida. 35,82% svarade resebyråns hemsida. 64,18% svarade 

Google och 0,00 % svarade fysiskt besök på resebyrån.  
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Fråga nio var “I vilken grad påverkas du av negativ feedback i form av kommentarer på 

Facebook i val av resmål?” 8,82 % svarade att de påverkas mycket. 64,71% svarade att de 

påverkas lite och 26,47% svarade att de inte påverkas alls. 

 

Fråga tio var “Hur ofta lämnar du en kommentar eller en "like" på en resebyrås 

Facebooksida/inlägg?” 0,00 % svarade att de gör det varje dag. 2,94 % svarade att de gör det 

två till fem gånger i veckan. 4,41 % svarade att de gör det en gång i veckan. 11,76% svarade 

att de gör det en gång i månaden och 80,88% svarade att de aldrig gör det.  
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5. Analys 

5.1 Generellt om marknadsföring på sociala medier 

Constantinides (2014) anser att sociala medier är viktiga i företags marknadsföring. 

Användningen av sociala medier som ett verktyg för marknadsföring bör implementeras i en 

redan noggrant utvecklad marknadsplan för att förbättra företags produkter, tjänster och 

organisation. Vidare nämner Constantinides (2014) att det är viktigt att vara tillgänglig på 

Internet. För att utveckla en effektiv närvaro på nätet krävs det en marknadsorienterad 

organisation som kan stödja både den traditionella samt den digitala marknadsföringen. 

Grunden för marknadsföringsstrategin är kvalitén på produkter och tjänster samt att ha en 

tydlig bild över vilken kund- och marknadsorientering som företaget har. Samspelet med 

företagets webbsida är viktigt i steget mot att skapa marknadsföringsinriktade insatser på 

sociala medier. Arbetet med dessa plattformar måste stödjas av resurser och kapacitet i 

organisationens styrning. Företagens strateger måste kritiskt bedöma målsättningarna för deras 

sociala medier strategi och interna resurser. Detta innebär att analysera företagets 

organisatoriska behov och resurser samt att identifiera de olika målsättningarna för 

marknadsföringen på sociala medier. (Constantinides 2014 s.44-45). 

 

De undersökta företagen har olika sätt att organisera arbetet med sin digitala marknadsföring 

beroende på hur mycket resurser de har. På Resia är det Hallin som är ansvarig för arbetet 

med Facebook och flera på företaget arbetar med inlägg och uppdatering av sidan. Även ett 

team från kundtjänst finns med för att svara på frågor. Arbetet planeras genom möten 

varannan månad då innehållet bestäms och varje måndag har de möten som går in mer på 

detaljnivå. Vidare sköter varje kontor arbetet med sin egen Facebooksida för att fokusera på 

det lokala. Resia är aktiva på Facebook både på en central sida samt att alla olika kontor har 

varsin. Resias primära målgrupp på Facebook är kvinnor i åldern 40 och uppåt som är bosatta 

i mellanstora svenska städer. Hallin menar att genom att ha en utarbetad marknadsplan har de 

fått ett högt engagemang och gensvar på Facebooksidan. 

 

På Fritidsresor är det övergripande sociala medier teamet nordiskt och i Sverige är det 

Skånman som är ansvarig för innehållet på Facebooksidan, men arbetet involverar flera på 

företaget. Det finns olika avdelningar för det köpta innehållet såsom annonseringar och det 

organiska innehållet som ska skapa engagemang. Fritidsresor har en definierad målgrupp på 

Facebook som är kvinnor mellan 25-55 år som huvudmålgrupp. Skånman nämner att det inte 

är ett medvetet val av Fritidsresor utan bara så det ser ut.  

 

På Kilroy Sverige är det tre stycken som arbetar med sociala medier och Lindahl är den som 

är ansvarig. Dessa tre samarbetar för att komma fram till vilka inlägg som ska läggas upp och 

genomförandet av detta. Lindahl menar att Facebook är en väldigt bred kanal som är viktig att 

synas på, men att det kanske inte är den kanalen som är absolut bäst för företaget i dag då 

deras målgrupp är yngre än medelanvändaren av Facebook. Enligt Lindahl är Kilroys 

målgrupp personer mellan 18 och 26 år. Däremot anser Lindahl att Facebook är en bra kanal 

för att sprida information brett och det finns även möjligheter till segmentering. 
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På Scandjet är det Jansson som är ansvarig för arbetet med sociala medier men det finns även 

andra som kan hoppa in och svara på meddelanden och inlägg. Scandjets huvudsakliga 

kundgrupp är kvinnor i 45 års ålder och därför läggs det mest fokus på Facebook. Jansson 

menar att Facebook är ett bra verktyg för att kunna fokusera marknadsföringen efter specifika 

personer och deras intressen. Facebook är ett bra medium för att kunna nå ut till och prata med 

sina kunder och blivande kunder. Vidare fungerar det bra för att kunna förmedla, inspirera, 

visa nyheter och svara på frågor. 

 

På Resecity är det en person på företaget som arbetar med sociala medier och Alenius berättar 

att detta är en liten del av personens arbetsuppgifter. Denna person arbetar även med PR, 

marknadsföring, företagets hemsida, nyhetsbrev och trycksaksproduktion. Alenius nämner att 

Facebook i dagsläget används för att lyfta fram nyheter och viktig information. På Afrikaresor 

är det också en person som arbetar med sociala medier. Målgruppen för företaget är 

människor över 40 år. På Sydamerikaexperten är det för tillfället två personer som arbetar med 

sociala medier. Detta arbete sker inte kontinuerligt utan endast då det finns tid över. Företaget 

har fokuserat väldigt lite på just sociala medier. Företagets målgrupp är svenskar mellan 50 

och 75 år. Vidare nämner Larsson att anledningen till att företaget befinner sig på Facebook är 

för att det förväntas av dem. 

 

På Lotus Travel är det Nordgren som är ansvarig för arbetet på Facebook. Det är hon som är 

ansvarig för allt publicerat innehåll men företaget använder sig även av material från 

exempelvis kollegor som är ute och reser. Nordgren nämner att det är viktigt att vara 

konsekvent i sitt innehåll och bildspråk och därför är det en person som ansvarar för detta. Det 

finns även en anställd som är ansvarig för att svara på kommentarer. Nordgren berättar att de 

har flest följare på Facebook och att detta är ett naturligt forum för dem och att det fungerar 

väldigt bra då deras målgrupp finns där. Nordgren berättar att deras snittresenär är strax över 

55 år, men att de numera har en bredare målgrupp. Dock ligger tyngdpunkten på lite äldre 

människor. Nordgren berättar att marknadsföringen på sociala medier har blivit en naturlig del 

av företaget. Hon menar att det är ett väldigt bra verktyg för att både nå ut till sitt befintliga 

nätverk, men även för annonsering till nya målgrupper. För Lotus Travel är syftet med att 

finnas på Facebook att inspirera, men också att skapa ett intresse för deras produkter som 

konkret kan leda till försäljning. 

 

Det vi kan se här är att de undersökta företagen satsar olika mycket på sin digitala 

marknadsföring i form av hur detta arbete är organiserat. Fritidsresor lägger mycket resurser 

och personal på detta arbete. Samma sak gäller Resia. Kilroy har inte lika mycket personal 

som sysslar med den digitala marknadsföringen men de som gör det arbetar heltid med detta. 

På Resecity, Afrikaresor, Sydamerikaexperten och Lotus Travel samt Scandjet är det en eller 

två personer som arbetar med sociala medier. Lotus Travel och Scandjet har dock en mer 

utarbetad marknadsföringsplan än de andra mindre företagen vilket kan tyda på att de inser 

vikten av att befinna sig på sociala medier. 
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Alla undersökta företag anser att det är viktigt att finnas på Sociala medier och att just 

Facebook är en viktig kanal för att nå ut till sina kunder. Det flesta anser att de når sin 

målgrupp bäst via denna kanal. Det är inte längre en fråga om företaget ska satsa på 

marknadsföring via sociala medier utan det är snarare en självklarhet. Företagen är medvetna 

om sina målgrupper och anpassar därför sitt innehåll på Facebook därefter och har insett att 

det inte bara handlar om att synas på Facebook då utvecklingen har gått fort och det numera är 

en stor del av företagens försäljning av resor. Vi anser att de företag som har anpassat sin 

marknadsföringsplan till den digitala plattformen har större chans att synas och öka sin 

försäljning samt konkurrera på marknaden. De företagen som är medvetna om hur stor 

påverkan sociala medier har kan utnyttja detta till sin fördel och genom detta finnas med där 

kunderna befinner sig. De företag som inte inser vikten av detta tappar en viktig kanal för att 

kunna driva merförsäljning.  

 

Vår enkätundersökning visar på att de olika företagens marknadsföringssatsningar på 

Facebook har gett olika resultat när det handlar om medvetenhet av företaget samt 

engagemang bland deras kunder. Då vi frågade vilka resebyråer som respondenterna följer på 

Facebook visade det sig att de större företagen hade betydligt mer följare än de mindre. 

21,54% svarade Fritidsresor, 15,38% svarade Kilroy, 18,46% svarade Ving, 9,23 % svarade 

Apollo. De medelstora företagen som Solresor följde 1,54 % och Resia lika många. Lotus 

Travel, Scandjet, Resecity och Sydamerikaexperten hade inga följare alls och Afrikaresor 

hade 1,54 %. Majoriteten på 63,08% av respondenterna svarade att de inte följer någon 

resebyrå. Då de flesta respondenterna svarade att de inte följer någon specifik resebyrå 

svarade desto fler att de får information eller reklam från olika resebyråer i sitt flöde på 

Facebook. 19,12% Svarade att de upplever detta varje dag, 29,41% svarade att de upplever 

detta två till fem gånger i veckan, 20,59% svarade att de upplever detta en gång i veckan, 

17,65% svarade att de upplever detta en gång i månaden och 13,24% har aldrig upplevt detta. 

Detta kan tolkas som att resebyråernas strategier kring att vara tillgängliga på Facebook 

fungerar men att de specifika reseföretagen inte har så många trogna kunder i form av följare. 

  

5.2 Digital marknadsföring och sociala medier 

Enligt Chan & Guilette (2011) finns det fem viktiga aspekter vid digital marknadsföring. 

Dessa steg är attrahera, engagera, relatera, lära och behålla (Chan & Guilette 2011, s.358). 

Hallin på Resia berättar att de attraherar nya kunder genom annonsering på Facebook. Hon 

berättar att detta fungerar då det är enkelt att segmentera innehållet till rätt målgrupp. För 

Resia är det väldigt viktigt att ha engagerade kunder och Hallin menar att antalet likes i 

dagsläget spelar en liten roll om inte det är engagerande likes. För Resia är det viktigt att 

kunden är medproducent av innehållet. Detta kan göras genom att kunder skickar in tips och 

berättelser från sin resa. Genom att kunden kan relatera till innehållet blir det också lättare att 

skapa engagemang. Hallin berättar att de har en tydlig bild över vem deras målgrupp är och att 

det är dessa personer som oftast befinner sig på Facebook. För att behålla befintliga kunder 

arbetar Resia med olika material för att få kunden att engagera sig. Hallin berättar att de för 

varje inlägg mäter den dynamiska spridningen för att se hur många som har sett inlägget samt 
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hur engagemangsgraden ser ut. Skånman på Fritidsresor nämner att de använder sig av 

Facebooks verktyg som bygger på användarens surfbeteende och sökhistorik för att attrahera 

nya kunder. Han berättar att detta gör att Fritidsresor kan kanalisera sitt utbud efter 

målgruppens efterfrågan och intressen. Vad det gäller engagemang menar Skånman att detta 

är viktig och att detta kan skapas genom att kunder få se sådant som de är intresserade av. Den 

stora graden av segmentering gör även att kunden relaterar till innehållet. Fritidsresor är 

medvetna om vilken deras målgrupp är och denna visar sig vara lite bredare än de andra 

företagens målgrupp, dock är det kvinnor som är dominerande. För att behålla befintliga 

kunder arbetar Fritidsresor med att producera olika budskap till olika målgrupper och 

Skånman menar att det är viktigt att kunden hamnar på rätt ställe när den klickar sig vidare till 

hemsidan.   

 

Lindahl på Kilroy berättar att de försöker attrahera nya kunder genom att publicera bra 

innehåll som exempelvis läsvärda eller roliga artiklar som inte nödvändigtvis har något med 

företaget att göra. Nya kunder kan även komma genom kampanjer eller temaresor. Lindahl 

berättar att det är viktigt för dem att skapa engagemang, men att de även arbetar med att skapa 

inlägg som driver trafik, inlägg som sprids organiskt och inlägg som ska driva sälj. För att 

kunden ska kunna relatera till innehållet lägger Kilroy upp inlägg i syfte att kunden ska kunna 

vara med på att producera innehållet. Kilroy är medveten om vem deras målgrupp är och 

fokuserar hellre på att bredda produktutbudet till målgruppen än själva målgruppen. För att 

behålla befintliga kunder arbetar Kilroy med att hålla det intressant samt att erbjuda nya 

intressanta produkter som de vet att segmentet är intresserad av. 

 

Jansson nämner att Scandjet använder sin Facebooksida som ett viktigt verktyg för att 

attrahera och engagera både sina befintliga kunder men även för att försöka locka nya. Allt 

som företaget vill förmedla ut till sina kunder görs enklast via Facebooksidan. Jansson nämner 

att de kan väcka engagemang bland sina besökare genom att lägga ut en bild från en 

destination. Befintliga kunder kan på så sätt få upp bra minnen från sin resa därifrån och dela 

med sig av kommentarer om denna. Detta kan vara ett bra sätt att attrahera nya kunder som 

blir inspirerade av inlägget. Genom att utnyttja de befintliga kundernas erfarenheter kan nya 

kundkontakter knytas. Detta bidrar även till att Scandjet kan behålla sina befintliga kunder. 

Jansson nämner även att ytterligare en strategi för att få lojala kunder är att låta dessa vara 

medproducenter av innehållet. Det är viktigt att vara medveten om att rekommendationer från 

andra människor betyder mycket i beslutsfattandet om resmål. För att relatera till sina kunder 

nämner Jansson att de riktar sina annonser och innehåll beroende på målgruppen. Scandjet har 

två fokusområden när det handlar om målgrupper och anpassar sin marknadsföring för att 

passa dessa. De är medvetna om att de måste ha olika strategier och anpassa sin annonsering 

beroende på vem de riktar sig till.  

 

Då vi tyvärr inte fick tillräckligt med information från vår intervju med Resecity har vi ingen 

möjlighet att jämföra deras strategier mot våra teorier. Det enda vi kan få ut från den intervjun 

är att Resecity anser att det är en självklarhet att företaget ska befinna sig på Facebook. 

Huvudsyftet med Facebooksidan är att lyfta fram nyheter och viktig information vilket kan 

knytas till att försöka engagera och behålla sina kunder genom att skapa intressant och aktuellt 
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innehåll på sidan. Dessa uppdateringar görs tre gånger i veckan. Vidare berättar Alenius att de 

alltid svarar på kommentarer som kräver ett svar. På så sätt kan Scandjet försöka relatera till 

sina kunder genom att låta dem känna sig inkluderade i företaget. Dock är det svårt att försöka 

dra slutsatser utifrån det lilla material vi har fått. 

 

Lindén på Afrikaresor berättar att de inte har några anpassade marknadsföringsstrategier för 

Facebook. Vidare nämner Lindén att de lägger ut information en gång i veckan och att de 

lockar nya segment genom att bjuda in fler människor till sin Facebooksida. Det finns en 

medvetenhet om att det kan vara viktigt för företaget att involvera kunder som 

medproducenter till innehållet men det görs inte. Vad vi kan utläsa av dessa svar är att 

Afrikaresor inte är medvetna om hur de ska använda Facebook som marknadsföringskanal. De 

gör ingenting aktivt för att attrahera, engagera, behålla, lära sig om sina kunder eller att 

relatera till dem. 

 

Larsson på Sydamerikaexperten nämner att företaget finns på Facebook för att det förväntas 

av dem men de har hittills inte varit så aktiva där. De har en plan om att via en konsult 

utveckla och skapa strategier kring sin marknadsföring på Facebook men har i dagsläget inga 

särskilda marknadsföringsstrategier. För att attrahera och engagera kunder i nuläget försöker 

de göra inlägg om sina resmål på Facebooksidan, samt att alltid svara på kommentarer och 

inlägg direkt. De har en plan om att involvera kunderna som medproducenter för att relatera 

och behålla sina kunder. Larsson nämner att de har en definierad målgrupp som är svenskar 

mellan 50 och 75 år, men att de inte segmenterar innehållet efter dem.  

 

Nordgren på Lotus Travel berättar att Facebook är ett bra verktyg för att nå ut till sitt 

befintliga nätverk samt för att attrahera nya kunder genom exempelvis annonsering. Lotus 

Travels målgrupp är inriktad till människor över 55 år och därför passar Facebook bra som 

kommunikationsverktyg. Syftet till att finnas på Facebook är för att inspirera samt att olika 

inlägg kan leda till försäljning. Genom att inspirera sina besökare kan detta leda till ett 

engagemang. För att behålla sina befintliga kunder skapar Lotus Travel inlägg som engagerar 

så att de kan få kommentarer, delningar och likes. För att attrahera nya kunder riktar de in sig 

på målgruppsannonseringar. Exempelvis en annons om Yogaresor för att locka de som är 

intresserade av detta. Genom att vara familjära och vardagliga försöker företaget att relatera 

till sina kunder. Dessutom försöker de lyfta fram människorna bakom innehållet för att 

komma nära sina besökare. Nordgren nämner att det skulle vara intressant att kunden var mer 

delaktig i att skapa innehåll än vad de är idag. Detta genom att skapa engagemang genom 

olika inlägg. De märker att det är många som gillar inläggen men inte så många som lämnar 

kommentarer. Däremot bidrar kunderna med sina berättelser och bilder via e-post som Lotus 

Travel sedan kan förmedla på Facebooksidan. 

 

I vår enkätundersökning framgick det i frågan “Hur ofta lämnar du en kommentar eller en 

"like" på en resebyrås Facebooksida/inlägg?” att den största delen av respondenterna 

(80,88%) aldrig gör detta. Resterande del av respondenterna gör detta allt från en gång i 

månaden till två till fem gånger i veckan. Vi kan genom detta se att företagen måste arbeta 

hårt för att få användaren att engagera sig samt att det kan vara svårt att hitta engagerade 
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följare. Vi ställde även frågan “Hur upplever du primärt informationen/reklamen från 

resebyråerna på Facebook?” och det visade sig att den största delen av respondenterna 

(64,05%) upplever den som inspirerande och 17,19% upplever den som ointressant.  Genom 

detta kan vi se att företagen i stor grad lyckas med de inlägg de publicerar.  

5.3 Språkbruk inom sociala medier 

Enligt Hvass & Munar (2012) finns det fyra övergripande kategorier för att beskriva hur 

företag kan använda sociala medier i sin marknadsföring. Dessa kategorier är ton, auktoritet, 

anonymitet och mottagare (Hvass & Munar 2012, s.97-98). Det visar sig att alla de olika 

företagen har auktoritet över det innehåll som publiceras på Facebook då detta görs genom 

företagets egen personal. Dock har användaren möjlighet till att publicera kommentarer eller 

inlägg. Dessa kan styras av företagen genom att de kan välja att behålla innehållet på sidan 

eller ta bort det om de anser att det skadar företaget mer än det gynnar det. Företagen 

använder sig av olika typer av språkbruk. Detta beror mycket på att de pratar till olika 

segment. Hallin på Resia berättar att de använder sig mycket av bilder i deras marknadsföring 

och att bildspråket anpassas till målgruppen. Skånman berättar att språkbruket anpassas till 

mediet Facebook, men att det inte ser olika ut vad det gäller segmenten. Vad det gäller Kilroy 

berättar Lindahl att de anpassar sitt språkbruk för att relatera till kundsegmentet. Lindahl 

menar att tonen på sociala medier kan vara lite mer avslappnad än på företagets hemsida, 

gärna lite mer inspirerande och drömskt. Jansson på Scandjet berättar att de anpassar sitt 

språkbruk till olika sociala medier och att Facebook är väldigt lätt i tonen och att de ofta 

använder “smileys” och utropstecken. Alenius på Resecity ville inte svara på denna fråga och 

Lindén på Afrikaresor anser att de inte använder sig av något speciellt språkbruk för att 

relatera till målgruppen. Även Larsson på Sydamerikaexperten säger att de inte anpassar sitt 

språkbruk efter målgruppen. Nordgren på Lotus Travel berättar att de är noga med att använda 

rätt språk om de vill nå ett specifikt segment och att det är viktigt att detta språk tilltalar 

målgruppen. Vi anser att de företag som inte arbetar med att anpassa sitt språkbruk till sin 

målgrupp skulle kunna lyckas bättre med sin marknadsföring på Facebook om de gjorde detta. 

Detta för att språken kan se väldigt olika ut beroende på vem som är målgruppen. Det är 

exempelvis stor skillnad på att prata till ungdomar och pensionärer. 

 

Vad det gäller anonymitet och hur transparanta företagen är ställer sig alla företag väldigt lika 

i frågan. Personerna som publicerar inläggen gör detta i företagets namn och inte sitt egna då 

det är just företaget som kommer med informationen och inte en privatperson. Därmed 

framgår inte personens namn i inläggen, utan detta framgår endast vid det personliga samtalet 

vid eventuell negativ återkoppling eller kundservice. Kategorin mottagare handlar om hur 

mycket intern företagsinformation som publiceras på Facebooksidan. Några företag väljer att i 

liten grad publicera sådan information genom exempelvis lediga tjänster eller om de vunnit 

något pris. Det finns även företag som inte alls gör detta och menar att intern information ska 

vara just intern. Då kunden kan tappa intresset av sådan information anser vi att företagen 

arbetar på rätt sätt med detta då de inte publicerar denna typ av information i stor grad. Det 

kan vara bra att visa på information så som lediga tjänster då några av följarna kan vara 

intresserad av detta, men vi ser inte på detta som nödvändigt. 
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5.4 Informativt eller emotionellt innehåll 

Enligt Cervellon & Galipienzo (2015) tar användarna del av tre olika former av upplevelser av 

företag på Facebook. Dessa är kognitiva upplevelser som får användaren att tänka, 

sinnesupplevelser som att lyssna eller att se och emotionella upplevelser som kan göra att 

användaren får stärka känslor för något. Användarna tar ofta del av en kombination av dessa 

upplevelser (Cervellon & Galipienzo 2015, s.429). På Resia berättar Hallin att de använder sig 

både av informativt samt emotionellt innehåll. Hon menar att bilder skapar väldigt mycket 

känslor och att dessa därför måste väljas ut omsorgsfullt. Resia anpassar sitt bildspråk för att 

passa deras målgrupp. Hallin berättar att Resia arbetar efter sju till åtta olika materialtyper för 

att skapa en bredd i innehållet. Även på Fritidsresor använder man sig av emotionellt innehåll. 

Skånman nämner att det alltid finns en underliggande anspelning på folks känslor i deras 

marknadsföringsstrategi. Detta uttrycks genom att visa innehåll som inspirerar och lockar till 

reslust och upplevelser. Innehållet är också en viktig del i beslutstagandet hos kunden. På 

Kilroy berättar Lindahl att de blandar emotionellt och informativt innehåll. Detta genom 

inspiration eller genom kampanjer som är mer informativa. Jansson på Scandjet berättar att de 

använder sig av både informativt samt emotionellt innehåll. Jansson menar att de kan locka 

användaren till köp genom att anspela på känslor i form av bilder och inspirerande texter. 

Resecity använder sig också både av informativt och emotionellt innehåll, men Alenius 

berättar inte i vilken form detta är. Lindén på Afrikaresor berättar att de endast använder sig 

av informativt innehåll på deras Facebooksida. Sydamerikaexperten använder sig också endast 

av informativt innehåll medan Lotus Travel använder sig av en blandning av informativt och 

emotionellt innehåll. Nordgren berättar att fokus ligger på att inspirera vilket då anspelar på 

människors känslor.  

 

Enligt Cervellon & Galipienzos (2015) undersökning av ett hotells marknadsföring på 

Facebook visade det sig mest lyckat att använda sig av informativt innehåll. Då vi undersöker 

reseföretag och inte hotell anser vi att denna marknadsföring kan skilja sig lite då bilder och 

inspiration spelar en större roll inom resebranschen. Vi tycker därför att en blandning mellan 

informativt och emotionellt innehåll är det som fungerar bäst för reseföretag vad det gäller 

marknadsföring på Facebook. Det visar sig även vara viktigt för de större och några av de 

mindre företagen att använda sig av denna typ av innehåll just för att inspirera samt engagera 

deras kunder.  

5.5 Mätning av försäljning samt image 

För att mäta hur stor påverkan Facebooksidan har på företagens försäljning och image 

använder sig företagen av olika metoder och verktyg. Resia, Fritidsresor och Kilroy använder 

sig av många olika analysverktyg som till exempel Google Analytics, Falcon social och Social 

bakers. Vidare använder sig de flesta företagen sig av Facebooks egna analysverktyg för att 

mäta antal klick, besökare och konverteringar. Skånman på Fritidsresor anser att det är väldigt 

viktigt att göra mätningar och analyser då det lägger grunden till hur 

marknadsföringsplaneringen går till. Ingenting görs utan en tanke bakom. Kampanjer som 

finns på Facebook leder till klick på hemsidan och vidare till försäljning vilket är meningen. 
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På Kilroy berättar Lindahl att de i huvudsak mäter intresset då människor inte tenderar att göra 

snabba affärer vid köp av resor. För Afrikaresor och Sydamerikaexperten mäter man endast 

hur många som har sett inlägg eller som har klickat sig vidare till hemsidan.  

Det vi kan se är att de större företagen lägger mer resurser på att mäta försäljning än de 

mindre. Detta antar vi är för att de större företagen har en större budget att lägga på detta. Det 

verkar dock viktigt för alla företagen oavsett storlek att på något sätt analysera hur många 

besökare de har och hur deras inlägg påverkar besökarna. Detta påverkar på något sätt 

konkurrensen mellan de stora företagen och de små. De som har pengar att lägga på 

analysverktyg kommer att bättre kunna anpassa sin marknadsföring än de som inte har det. De 

mindre företagen kan aldrig komma upp i samma nivå som de större. 

 

I vår enkätundersökning frågade vi hur ofta våra respondenter klickar sig in på en annons från 

en resebyrå på Facebook?  4,41 % svarade att de gör det två till fem gånger i veckan. 4,41 % 

svarade en gång i veckan. 41,18% svarade att de gör det en gång i månaden. 50 % svarade att 

de aldrig gör det. Trafiken från Facebook och vidare till företagens hemsida behöver inte leda 

till köp men det visar på att besökaren har ett intresse för just den annonsen som de klickar sig 

vidare ifrån. 

5.6 Företagens påverkan på kunden i val av destination 

De flesta respondenterna från intervjuerna anser att företagen kan påverka kunden i val av 

resmål. Detta kan exempelvis göras genom att sätta ut ett flertal annonser och marknadsföra 

den destination som de önskar att kunden ska resa till. I stor grad styr kunden själv vart den 

vill åka, men i några fall som exempelvis hos Kilroy kan expertkunskaper styra kunden åt 

andra håll än vad den ursprungligen hade tänkt. Lindahl menar att detta exempelvis kan gälla 

kunder som vill åka på Safari. Då deras resesäljare själv har upplevt detta på flera 

destinationer kan de rekommendera kunden att åka till den destination som de själva tyckte 

mest om. Även Skånman menar att de kan styra kunden och berättar att marknadsföringen i 

dagsläget riktar sig mycket åt parhotell. De destinationer som företagen marknadsför anser vi 

är det de vill sälja vid det tillfället. Vi anser också att företagen har möjlighet att rikta 

rampljuset mot det de själva önskar. På så sätt kan de i stor grad styra kundens intresse mot en 

specifik destination.  

 

När vi i vår enkätundersökning frågade i vilken grad informationen/reklamen från resebyråer 

på Facebook påverkar respondenten i val av resmål svarade 5,88 % att de påverkas mycket 

och 48,53% svarade att de påverkas lite. Den största delen av respondenterna påverkas därmed 

av resebyråer i val av resmål och genom detta går det att se att den reklam och de inlägg som 

reseföretagen lägger upp på Facebook faktiskt kan styra vart kunderna väljer att resa. Vi 

ställde även frågan om respondenterna någon gång har köpt en resa på grund av 

information/reklam som den har sett på Facebook. Här svarade endast 5,88 % ja. Detta anser 

vi som lite motsägelsefullt då ett större antal av respondenterna menar att de påverkas av 

reseföretagens information/reklam på kanalen. Vi antar att respondenterna kanske har sett 

informationen på Facebook först, men att de inte är medvetna om att de har blivit påverkat av 

detta i beslutstagandet.  
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5.7 Negativa aspekter 

Enligt Di Pietro & Pantano (2013) har utvecklingen Web 2.0 visat sig påverka beslutstagandet 

för hur en person i dagsläget går tillväga för att köpa resor. Det har blivit allt mer viktigt att ta 

reda på andra turisters upplevelser av en plats vilket kan göras genom företags Facebooksida. 

Det har enligt Di Pietro & Pantano visat sig att människor inte endast söker positiv 

information, men även negativ i sitt beslutstagande i val av destination (Di Pietro & Pantano 

2013, s.213-217). Dock visade det sig i enkätundersökningen att 0,00 % går via företagens 

Facebooksida för att hitta information om ett resmål. Detta kan vara för att vi ställde frågan 

hur respondenten primärt går tillväga i detta syfte och att Facebook eventuellt kan användas 

som en kompletteringskanal för detta. Vi frågade även i vilken grad respondenterna påverkas 

av negativ feedback i form av kommentarer på Facebook i sitt val av resmål och den största 

delen av respondenterna vilket är 64,71% svarade att de påverkas lite av detta samt att 8,82 % 

svarade att de påverkas mycket. Genom detta kan vi se att reseföretagens konsumenter i någon 

grad får eller söker information genom deras Facebooksida och att negativa kommentarer från 

turister som har tidigare har besökt en plats påverkar beslutstagandet i val av resmål. Di Pietro 

& Pantanos (2013) undersökning visade på att personer i stor grad skrev ut sin egen 

uppfattning om en plats, och var mindre intresserad av att ta del av andras uppfattningar (Di 

Pietro & Pantano 2013, s.219). Då respondenterna i vår undersökning inte lämnar 

kommentarer ofta anser vi att detta kan skilja sig från person till person. Vi anser även att 

personer som lämnar en egen kommentar redan har upplevt en plats och att de därmed inte 

söker information på samma sätt som personer som ska ta ett beslut i val av destination.  

 

Di Pietro & Pantano (2013) gjorde en undersökning där de kom fram till att Facebook inte 

bara var en kanal för information, men även ett forum för klagomål (Di Pietro & Pantano 

2013, s.222). Hallin på Resia anser inte att det finns människor som utnyttjar Facebook för att 

framföra klagomål. Hallin anser även att Resia har väldigt lite negativ återkoppling på sin 

Facebooksida, detta för att de flesta av deras kunder handlar i butiker och att eventuella 

klagomål då går direkt dit. Hallin menar att det kan vara bra att hålla klagomålen utanför 

Facebook och att detta kan göras genom att ringa upp kunden privat. Hallin menar även att det 

kan vara bra att svara kort på negativa kommentarer då detta minskar risken för att en 

diskussion ska kunna uppstå. Skånman på Fritidsresor menar dock att det finns tendenser till 

att människor utnyttjar Facebook som för att uttrycka klagomål, men att det inte händer så ofta 

i resebranschen och därför inte handlar om stora summor. Skånman berättar att de på 

Fritidsresor har ett speciellt team som involverar kundtjänst som arbetar med att hantera 

negativ återkoppling. Han menar även att det finns fördelar med sociala medier. Detta då det 

finns möjlighet att vända en negativ kund till att bli en potentiell ambassadör för företaget. 

Skånman berättar att Fritidsresor arbetar med att försöka ha kunden i fokus samt förstå vad 

kunden vill ha, behöver, uppskattar samt vad som engagerar personen för att undvika negativ 

återkoppling. Han menar att det är viktigt att förstå att kunden inte hela tiden vill ha 

säljbudskap, men innehåll som ger underhållning eller någon form av känsla.  

 

Vad det gäller Kilroy menar Lindahl att de inte har märkt någon ökning av klagomål efter att 

sociala medier har växt. Lindahl menar att eventuella klagomål oftast hamnar internt och att 
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eventuell negativ återkoppling på Facebook resulterar i en privat konversation. För att undvika 

denna form av återkoppling arbetar Kilroy med att se till att de leverantörer de samarbetar 

med har samma etiska förhållningssätt som de själva och att marknadsföringen av produkterna 

stämmer överens med vad kunden faktiskt får. Jansson på Scandjet menar att positiva 

kommentarer kan hjälpa företaget att locka nya kunder medan negativa kommentarer gör det 

motsatta. För att försöka undvika detta har Scandjet möten efter varje säsong där de går 

igenom olika klagomål och negativa kommentarer för att försöka bli bättre till nästa säsong. 

Alenius på Resecity menar att antalet klagomål inte har ökat för att folk tror att de ska få 

kompensation då Facebook är ett öppet forum, men att de inte gör något för att undvika detta 

då “ett öppet forum är just öppet för alla typer av kommentarer”. Dock säger Alenius även att 

de tar bort negativa kommentarer från Facebookflödet då detta ska skötas som reklamation. Vi 

anser att detta i någon mån är motsägelsefullt. Även Resecity hanterar negativa kommentarer 

eller reklamation utanför Facebook och samtalet tas privat mellan företaget och kunden. 

Lindén på Afrikaresor berättar att de inte har fått någon negativ kommentar på Facebook, men 

menar att risken är stor för att människor kan använda mediet som klagomålskanal. Lindén 

menar att det viktigaste av allt för att undvika negativ återkoppling är att informera om alla 

detaljer. Vad det gäller Sydamerikaexperten har även detta företag inte upplevt någon speciell 

negativ återkoppling på deras Facebooksida. Larsson berättar att de inte har någon speciell 

åtgärd förutom ett skriftligt svar på sådan återkoppling. Då Lotus Travel enligt Nordgren har 

en kundnöjdhet på 98,5% har inte detta företag upplevt Facebook som ett forum för klagomål. 

Nordgren menar dock att det har hänt att någon har ifrågasatt ett inlägg och att fokus för dem 

då har varit att ge snabb återkoppling. Lotus Travel arbetar med att vara transparanta och har 

en nära relation med sina kunder. Det är även viktigt att hantera eventuella klagomål snabbt, 

professionellt och genomtänkt.  

 

Bland företagen finns det alltså olika syn på om Facebook fungerar som ett forum för 

klagomål. I princip alla företag menar att de inte får så mycket negativ återkoppling på 

Facebook och några menar att de inte alls påverkas av detta. Dock anser vi att det är bra att 

vara medveten om att det finns en risk för detta och har specifika strategier för att åtgärda 

detta. Enligt Di Pietro & Pantano (2013) måste truismföretag bli bättre på att värdera klagomål 

och lägga energi på att svara snabbt och sedan värva positiva aspekter i efterhand (Di Pietro & 

Pantano 2013, s.222). Vi anser att det finns stora skillnader vad det gäller stora och mindre 

företag när det kommer till detta. Exempelvis har Fritidsresor ett speciellt team som arbetar 

med sådana frågor, medans Sydamerikaexperten inte har någon speciell åtgärd förutom ett 

skriftligt svar. Vi är medvetna om att arbetsmängden skiljer sig stort vad det gäller just detta 

område på stora och mindre företag, men anser oavsett att alla företag borde arbeta strategiskt 

med att både undvika detta, men också ha en bra plan för hur detta ska kunna åtgärdas. Vi 

anser att det är bra att företagen tar negativa kommentarer vidare och ut från Facebook då ett 

sådant samtal snabbt kan bli en diskussion mellan flera än bara den specifika kunden och 

företaget då företagens Facebooksida är öppen för alla.  

 

Enligt Di Pietro & Pantano har det stora antalet onlinekommentarer som gäller tidigare 

upplevelser har ändrat dynamiken för reseindustrin. Det finns exempelvis numera anknytning 

mellan recensioner och antalet sålda hotellrum. Genom detta har turisten möjligheten att 
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reducera antalet bokningar på exempelvis ett hotell (Di Pietro & Pantano 2013, s.216). 

Skånman på Fritidsresor menar att negativa kommentarer säkert kan avskräcka kunder, men 

att detta är något som är svårt att mäta. Vad det gäller Kilroy menar Lindahl att negativ 

återkoppling inte påverkar försäljningen på en specifik destination. Jansson på Scandjet menar 

att negativa kommentarer, exempelvis på ett hotell, absolut kan påverka företaget. Jansson 

berättar även att de har problem med att träffa kunders förväntningar. Detta då många tidigare 

har rest med exempelvis reseföretagen Apollo, Ving eller Fritidsresor och förväntar sig att få 

samma saker när de reser med Scandjet. Alenius på Resecity menar att negativ återkoppling 

och försäljning inte har någon anknytning. Dock berättar Alenius att dessa typer av 

kommentarer tas bort från flödet på deras Facebooksida. Genom detta anser vi att det skulle 

kunna påverka anknytningen om informationen stod kvar. Larsson på Sydamerikaexperten 

menar att det inte finns någon anknytning mellan negativ återkoppling och försäljning. Detta 

anser vi kan vara för att de enligt Larsson endast en gång har fått en negativ kommentar vilket 

kanske inte påverkar företaget i någon större grad. Nordgren på Lotus Travel, vilket är ett 

företag med hög kundnöjdhet menar att det finns anknytning mellan negativ återkoppling och 

försäljning och att detta är en risk företag tar då det är stor öppenhet kring företag på de 

digitala kanalerna.  

 

Även på detta område skiljer det sig vad respondenterna på de olika företagen tror och tycker. 

Genom svaren anser vi att det skulle kunna finnas anknytning mellan negativ återkoppling och 

försäljning då respondenterna anser att de påverkas lite av detta samt att ett flertal av 

respondenterna på företagen anser att detta är något som kan hända. Dock blir negativa 

kommentarer borttagna ganska snabbt och därmed kan företagen själva styra i vilken grad det 

kan påverka exempelvis ett specifikt hotell. Enligt Di Pietro & Pantano (2013) gick över 

hälften av deras respondenters klagomål till tursimföretag och hotell (Di Pietro & Pantano 

2013, s.219). Denna uppfattning stämmer inte överens med våra respondenters svar. Dock 

anser vi att företagen kanske inte vill tala om graden av negativ återkoppling då de vill 

framställa sig själva på bästa möjliga sätt.  
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6. Slutsats 

Vår uppsats har haft som syfte att undersöka hur olika reseföretag marknadsför sig på 

Facebook och hur kunderna upplever denna marknadsföring. Vi har arbetat utifrån fyra 

stycken frågeställningar. Dessa är:  

Vilka strategier använder sig olika reseföretag av i sin marknadsföring på Facebook och hur 

skiljer dessa sig åt mellan stora och mindre företag? 

Hur fungerar denna typ av marknadsföring och hur mäter man effekten av den? 

Hur arbetar reseföretag för att undvika negativa effekter vad det gäller företagets image och 

dess produkter då kunden är en medproducent av innehållet? 

Hur uppfattar och påverkas kunden av reseföretags marknadsföring på Facebook? 

 

Undersökningen bidrar till kunskap om hur reseföretag använder sig av Facebook som en 

marknadsföringskanal samt hur ett företag på olika sätt kan gå tillväga för att lyckas på 

kanalen. Undersökningen bidrar även med kunskap om mätningsmetoder samt hur ett företag 

kan arbeta för att undvika negativ återkoppling på sin Facebooksida.  

 

Genom våra intervjuer med representanter från olika företag har det visat sig att de undersökta 

företagen arbetar utifrån olika strategier i sin marknadsföring på Facebook. Dessa strategier är 

utformade utifrån företagens målsättningar samt målgrupper. Det finns olika åsikter om syftet 

till att befinna sig på Facebook. Fritidsresor anser att deras Facebooksida i grund och botten 

ska driva försäljning medan Resia och Kilroy menar att deras Facebooksidor mer är 

imageskapande och engagemangbyggande. Afrikaresor och Sydamerikaexperten finns på 

Facebook för att dem förväntas vara där vilket kanske återspeglar hur deras marknadsföring 

ser ut där. Det vi kan se är att Fritidsresor, Resia, Kilroy, Scandjet samt Lotus Travel arbetar 

med utförliga marknadsplaner som är anpassade till Facebook och är knutna till en 

organiserad avdelning på företaget som är inriktad på just detta. Dessa företag arbetar på 

liknande sätt när det handlar om att engagera, relatera och inspirera sina kunder. De arbetar 

även med att anpassa sitt språkbruk till sin målgrupp samt försöker göra inlägg som både är 

informativa och emotionella. Däremot har Afrikaresor samt Sydamerikaexperten inte några 

specifika strategier över hur deras marknadsföring ska utformas på Facebook. Resecity kan vi 

inte dra så många slutsatser om då denna intervju inte gav tillräckligt med information.  

 

Någonting som alla respondenter håller med om är att det är viktigt att finnas på Facebook för 

att kunna förmedla produkter och tjänster till sina kunder. Dock utnyttjas inte denna kanal fullt 

ut av alla företag. Detta kan ha att göra med hur mycket resurser som läggs på denna del av 

företagets marknadsföringsbudget. Ett mönster som framträder är att de undersökta företagen 

inte verkar ifrågasätta denna tekniska utveckling som sker inom branschen just nu och ser 

endast fördelarna. Företagen ser det som en självklarhet att befinna sig på Facebook men 

reflekterar inte över vilka konsekvenser denna utveckling kan få. I det långa loppet kan denna 

sorts marknadsföring konkurrera ut den traditionella marknadsföringen då allt mer fokus läggs 

på denna kanal. Om trenden vänder och kunderna lämnar Facebook måste företagen ställa om 

sitt fokus relativt snabbt och byta taktik vilket kan kosta företagen mycket i resurser. Så även 
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om det är en stark och kostnadseffektiv marknadsföringslösning för alla företag och särskilt 

för de mindre kan det vara bra att vara mer medveten om dess begränsningar. 

 

Marknadsföringen på Facebook skiljer sig från företagens massmarknadsföring då den är mer 

personlig och inriktad till specifika målgrupper på denna plattform. Detta blir tydligt i hur 

företagen anpassar sitt språkbruk och ton i sina annonser och inlägg. Då det är ett öppet forum 

kan företagen inkludera sina kunder i företaget genom att låta dem vara delaktiga på sidan. 

 Det visar sig att de flesta företagen använder sig av många olika verktyg och metoder för att 

mäta hur effektiv deras marknadsföringsstrategier är. Både vad det gäller direkt försäljning 

samt hur besökare uppfattar deras image. Genom att kontinuerligt mäta vad som tilltalar- och 

inte tilltalar kunder kan de styra sin marknadsföring på ett effektivt sätt. Detta är en viktig del 

av arbetet och själva fördelen med att använda sociala medier i sin marknadsföring. De företag 

som inte kan eller har tillräckliga resurser för detta har därmed svårare att konkurrera med 

dem som gör det. 

 

Då kunden är medproducent av innehållet på Facebook kan detta påverka företagets image 

och produkter. För att undvika detta arbetar företagen på olika sätt. Det är exempelvis viktigt 

för Kilroy att ha nära relationer med deras samarbetspartners för att säkerställa att de har 

samma etiska förhållningssätt som de själva. Det är även viktigt att marknadsföra produkten 

på rätt sätt så att den träffar kundens förväntningar. En annan arbetsmetod är att ha 

regelbundna möten för att gå igenom klagomål och sedan fixa eventuella produktproblem. 

 Fritidsresor arbetar med att försöka ha kunden i fokus samt förstå vad kunden vill ha, 

behöver, uppskattar samt vad som engagerar personen för att undvika negativ återkoppling. 

Det är enligt Lindén på Afrikaresor viktigt att informera om alla detaljer. Lotus Travel arbetar 

med att vara transparanta samt ha en nära relation till sina kunder. Alla respondenter menar att 

de generellt får lite negativ återkoppling på sina produkter och tjänster, men vid tillfällen där 

detta händer väljer de att hålla detta utanför Facebook då detta är ett öppet forum. 

Respondenterna menar även att denna negativa återkoppling kan påverka deras produkter, 

men att de inte kan märka av att detta har hänt. Det visar sig viktigt för företagen att kunden är 

medproducent av innehållet, men flera av respondenterna nämner att detta är svårt då de inte 

får så mycket information som de önskar.  

 

För att ta reda på hur kunden uppfattar och påverkas av reseföretags marknadsföring på 

Facebook gjorde vi en enkätundersökning som gav oss 68 svar. Den största delen av 

respondenterna får information från reseföretag mellan en gång i veckan till varje dag. 

Uppfattningen av informationen var delat mellan respondenterna, men den största delen hade 

en positiv uppfattning av informationen och tyckte den var rolig, informativ eller inspirerande, 

medan en mindre del av respondenterna tyckte att informationen var irriterande eller 

ointressant. Den största delen av respondenterna påverkas antigen mycket eller lite av denna 

information i beslutstagandet i val av resmål, medan en mindre del inte påverkas alls. 

Fördelningen på denna fråga var ganska jämn och vi tror att respondenterna i någon grad 

påverkas undermedvetet. En stor del av respondenterna säger att de inte påverkas av företags 

reklam på Facebook i val av resmål, men vi anser att detta kan komma av att de inte är 

medvetna om detta. En stor del är medvetna om att de påverkas och vi kan genom detta dra 
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slutsatsen att reseföretags marknadsföring på Facebook i större eller mindre grad påverkar de 

som ser deras reklam på kanalen i val av resmål. En större del av respondenterna svarade 

också att de påverkas mycket eller lite av negativa kommentarer på exempelvis ett hotell i val 

av resmål. Detta tyder på att det finns en anknytning mellan negativ feedback och intresse för 

en produkt. Det visade sig dock att endast en liten del av respondenterna hade köpt en resa på 

grund av information eller reklam som de hade sett på Facebook. Vi tror att respondenten 

kanske inte är medveten om detta då den tidigare svarat att den har blivit påverkat av 

informationen och reklamen.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

För att utveckla denna studie skulle det vara intressant att göra en större enkätundersökning 

för att ta reda på kundens uppfattningar av företagen på Facebook. Detta då vi anser att vi inte 

har fått en tillräckligt stor mängd med svar för att göra en djupare analys av detta. Det skulle 

även vara intressant att göra en djupgående observation av företagens Facebooksida för att ta 

reda på om vad respondenterna säger i intervjuerna stämmer överens med hur det ser ut i 

verkligheten. Vi skulle även tycka att det var intressant att undersöka hur mycket trafik 

speciella inlägg driver till hemsidan och jämföra mellan företagen vad som fungerar bra 

respektive mindre bra.  
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Appendix 

Appendix 1 

Intervjufrågor 

Generellt om Sociala medier 

Vilka sociala medier finns ni på? 

Vilken av dessa läggs det mest fokus på och varför? 

Hur många på företaget arbetar med sociala medier? 

Hur är detta arbete organiserat? Till exempel: Är det en person som gör inlägg, en annan som 

bestämmer kampanjer, olika personer för olika sociala medier, hur ofta svarar ni på 

kommentarer? 

Hur länge har ni funnits på Facebook? Hur har marknadsföringen utvecklats från början till 

nuläget? 

Varför är det viktigt för er att finnas på Facebook? 

Strategier 

Har ni anpassade marknadsföringsstrategier för olika sociala medier? Specifikt Facebook? 

Hur ser dessa strategier ut? 

Hur arbetar ni för att behålla befintliga kunder men samtidigt locka nya segment via er 

Facebooksida? 

Är det viktigt för er att kunden kan vara medproducent av innehållet på Facebook? 

Vilken är er målgrupp på Facebook och varför? 

Anpassar ni ert språkbruk på Facebook för att relatera till olika kundsegment? 

Använder ni er av innehåll som anspelar på människors känslor i beslutstagandet eller är det 

mer informativt? 

Publicerar ni intern företagsinformation på Facebook? I sådana fall till vilket syfte? 

Hur påverkar marknadsföringen på Facebook företaget i stort? 

Vad använder ni för metoder för att mäta försäljning samt kunders uppfattning av företagets 

image? 

Kan ni se resultat av vissa inlägg på Facebook i form av antal besökare/klick på er webbsida? 

Kan ni på något sätt påverka konsumenten i val av resmål. Till exempel Grekland framför 

Spanien? Hur går ni tillväga i sådana fall? 

Hur tänker ni när promotar en viss destination/hotell/flygbolag? Hur går urvalet till? Betalar 

samarbetspartners/intressenter för inlägg? 

Har ni möjlighet att segmentera innehållet beroende på vem som är målgruppen? 

Negativa aspekter 

Hur hanterar ni negativ återkoppling på Facebooksidan? Har ni specifika åtgärder förutom ett 

skriftligt svar/ursäkt? 

Finns det någon anknytning mellan negativ feedback och försäljning? 

Har ni märkt av att antalet klagomål har ökat för att folk tror att de ska få kompensation i och 

med att Facebook är ett öppet forum och alla kan se detta? 

Hur arbetar ni för att undvika negativ feedback? 



 
 

Appendix 2 

Intervjufrågor enkätundersökning 

Text innan undersökning en för att endast få svar från personer som följer en resebyrå på 

Facebook: Följer du eller har du fått information i ditt flöde från en resebyrå på Facebook? Då 

skulle vi vara väldigt tacksamma om du har en minut över till att hjälpa oss genom att svara 

på några frågor till vår kandidatuppsats.  

Namn på enkät: Resebyråer på sociala medier 

 

Hur gammal är du? 

Svarsalternativ: 

18-25 

26-30 

31-35 

36-40 

40+ 

 

Vilka resebyråer följer du på Facebook? (du kan kryssa i flera alternativ) 

Svarsalternativ: 

Fritidsresor 

Kilroy 

Resia 

Scandjet 

Lotus Travel 

Sydamerikaexperten 

Afrikaresor 

Resecity 

Ving 

Apollo 

Solresor 

Ingen 

Annat 

 

Hur ofta upplever du att du får information/reklam från olika resebyråer i ditt flöde på 

Facebook? 

Svarsalternativ: 

Varje dag 

Två till fem gånger i veckan 

En gång i veckan 

En gång i månaden 

Aldrig 

Hur upplever du informationen/reklamen från resebyråer på Facebook? 



 
 

Svarsalternativ: 

Informativ 

Rolig 

Inspirerande 

Irriterande 

Ointressant 

Annat 

 

I vilken grad påverkar information/reklam från resebyråer på Facebook dig i val av resmål? 

Svarsalternativ: 

Påverkas mycket 

Påverkas lite 

Påverkas inte alls 

 

Har du någon gång köpt en resa på grund av att du har sett information/reklam på Facebook? 

Svarsalternativ: 

Ja 

Nej 

 

Hur ofta klickar du dig in på en annons från ett resebyrå på Facebook? 

Svarsalternativ: 

Varje dag 

Två till fem gånger i veckan 

En gång i veckan 

En gång i månaden 

Aldrig 

 

Hur går du primärt tillväga för att hitta information om ett resmål? 

Svarsalternativ: 

Resebyråns Facebook 

Resebyråns hemsida 

Google 

Fysiskt besök på resebyrå 

Annat 

 

I vilken grad påverkas du av negativ feedback i form av kommentarer på Facebook i val av 

resmål? 

Svarsalternativ: 

Påverkas mycket 

Påverkas lite 

Påverkas inte alls 



 
 

Hur ofta lämnar du en kommentar eller ett “like” på en resebyrås Facebooksida/inlägg? 

Svarsalternativ: 

Varje dag 

Två till fem gånger i veckan 

En gång i veckan 

En gång i månaden 

Aldrig 

 



 
 

Appendix 3 

Full sammanställning från intervjuer 

Referat från intervju med Margaretha Hallin, Sociala Medier Ansvarig, Resia Travel Group. 

Resia Travel Gruop består av både Resia och Resfeber. Resfeber är den första Intenetbyrån 

som startades upp vilket Resia Travel Gruop köpte upp för tre år sedan. Genom intervjuns 

gång pratar därmed Hallin om både Resia och Resfeber. Hallin berättar att de jobbar på olika 

sätt med dessa då kunderna inte är de samma. Resia finns på Facebook genom en central sida 

och även genom alla deras resebyråer. Alla dessa sidor är aktiva i olika grad. Resia har även 

en blogg vilket Hallin menar är Sveriges största reseblogg. Eftersom att denna blogg har blivit 

väldigt stor är detta något som Resia arbetar mycket med. Resia har även ett Instagram, 

LinkedIn och Pinterest konto. Hallin berättar att det för Resia är viktigt att arbeta bra med de 

konton som är aktiva och att innehållet där är av hög kvalité. De har exempelvis inte startat ett 

Twitterkonto eftersom att de inte har tillräckligt med kunskaper om hur man på bästa sätt 

arbetar med detta medie samt att målgruppen inte riktigt finns där. Det är även viktigt att 

nämna att Twitter är textbaserad och på Resia arbetar de ungefär 70% med 

bildkommunikation. Hallin tog över marknadskommunikationen för Resfeber för cirka ett år 

sedan. På den tiden fanns Resfeber representerad på alla kanaler och arbetet var inte riktigt bra 

någonstans. De gjorde därför ett strategiarbete för att ändra detta. Hallin berättar att Resfeber 

finns i både Sverige, Norge och Danmark och att alla dessa har en egen Facebooksida och att 

det är detta medium det läggs mest fokus på. Resfeber har även en blogg som det arbetas 

systematisk med samt att det finns planer för att starta ett Instagramkonto. Resfeber har även 

sidor som “vi älskar London” som representeras på alla språk och det finns totalt 15 sådana 

sidor. Dock är det endast “vi älskar London” som går bra och som uppdateras. Dessa sidor 

användas både av Resia och Resfeber. Hallin berättar att nästan halva omsättningen kommer 

från affärsresande, möten, event och konferens. Hon tycker att denna grupp är väldigt viktig 

för dem. Vad det gäller sociala medier lägger Resia mest fokus på blogg och Facebook. 

Facebook uppdateras dagligen och bloggen tre till fyra gånger i veckan. Resfebers blogg 

uppdateras ungefär en gång per vecka. Resfeber Facebook sida uppdateras cirka tre gånger i 

veckan. Vad det gäller kontorens sidor så sköter de det själva och dessa sidor ska gärna vara 

lite mer lokala, medans Resias centrala sida är mer övergripande. Hallin berättar att hon 

arbetar själv med båda bloggarna, men att det finns andra som hjälper till att uppdatera 

Facebooksidan. De har även ett team både vad det gäller Resia och Resfeber vilket består av 

personer som arbetar på kundservice som är med på att svara på frågor. På Resia finns det ett 

team som arbetar med webben som Hallin är en del av. Detta team har möten ungefär 

varannan månad där kommande kampanjer planeras. De har även möten varje måndag där de 

detaljplanerar för att hela tiden veta vad som är aktuellt. Resia har funnits på Facebook sedan 

2011. På den tiden lade de ut inlägg lite på “må-få” och sporadiskt och inte med samma 

planering som i dag där allt hänger i hop på ett annat sätt. Detta arbete har pågått under två år. 

När detta arbete drog i gång märkte de snabbt av att de fick bra svar och engagemang. Hallin 

berättar att man får prova sig fram vad det gäller inlägg på Facebook och att det är ingenting 

som är “hugget i sten” när det kommer till vad som får bra respons och inte. Hon menar att 

man hela tiden måste våga testa och inte tro att man misslyckas om det är något som inte får 

så bra respons. Hon berättar att Facebooks algoritmer är med på att visa det som är bra då 



 
 

inlägg med bra text och bilder vill synas för användaren. Hallin berättar att Resia förra året 

även började annonsera på Facebook och att det där är viktigt att få engagerande likes. Genom 

detta kan Resia på styra annonseringen till rätt kunder. Hon berättar att man även kan lägga in 

kunders e-post adresser för att nå de rätta personerna. Hallin menar att Facebook har gjort det 

enklare för företag att arbeta med Facebook då det finns många bra verktyg. Hallin menar att 

företagens utveckling på Facebook går hand i hand med Facebooks egna utveckling. För Resia 

är det väldigt viktigt att finnas på Facebook. Bland annat för att de själva kan välja vilka 

personer de kommunicerar med och vara säker på att de hamnar rätt. Hon berättar att det är 

viktigt att vara närvarande och kunna prata med kunderna utanför butikerna. Resia har 

anpassade marknadsförings strategier för olika sociala medier och Facebook. Hon berättar att 

mer än 85% besöker Resias Facebook sida genom mobiltelefon och att man kanske inte bokar 

en resa genom detta. Hon menar dock att människor påverkas av detta när de sedan bokar en 

resa och att det numera inte är lika viktigt att se resultat direkt Hon menar att det är lättare att 

sälja billigare produkter genom telefon. Hallin berättar även att det är viktigt att synas på 

Facebook då deras kunder “hänger där”. Vad det gäller Facebook är det viktigast att få fram 

engagemang samt att det är imageskapande medans bloggen är till för att skapa inspiration. 

Även Instagram är till för inspiration. Hallin menar att antalet likes på företagets sida inte 

spelar någon större roll om inte användaren är aktiv och engagerad. Hallin berättar att det 

finns en funktion där man kan mäta sin sida och jämföra den med andra sidor för att se hur bra 

respektive dåligt den fungerar. På denna sida går det även att få tips på vad som kan göras för 

att sidan ska bli bättre. För att behålla befintliga kunder arbetar Resia med olika material för 

att få användaren till att engagera sig. Hallin berättar att de för varje inlägg mäter den 

dynamiska spridningen för att se hur många som har sett inlägget samt engagemangsgraden. 

För att ta reda på om denna är hög finns det specifika nyckeltal att jämföra med. Hallin 

berättar att om företag har låg engagemangsgrad i flera inlägg på rad kan Facebook ranka de 

nästkommande inläggen lägre. För att få upp denna kan man exempelvis lägga upp en enkel 

tävling som genererar högt engagemang. Detta kan sedan hålla i sig i ett antal inlägg 

framöver. Hallin menar att det är viktigt för Resia att kunden fungerar som medproducent av 

innehållet, men att de inte alltid får så mycket svar som de hade hoppats på. Dock använder de 

sig av kunders tips när det kommer till innehållsskapande. Det kan bland annat göras genom 

att ställa frågor om en destination som sedan resulterar i tips på vad man som turist kan göra 

när man besöker destinationen. Resias målgrupp på Facebook är kvinnor 40+ i mellanstora 

svenska städer. Resfeber har en lite yngre målgrupp där Instagram eller Snapchat skulle vara 

ett primärt media att använda sig av. Resia anpassar sitt språkbruk för användaren och dessa 

ser olika ut när det gäller Resia och Resfeber.  De anpassar även bildspråket till målgruppen. 

Resia arbetar efter sju till åtta olika materialtyper för att skapa en bredd i innehållet. Hallin 

berättar att de använder sig av både emotionellt och informativt innehåll. Hon berättar att 

bilder skapar väldigt mycket känslor och att de väljer vilka bilder som ska läggas upp 

omsorgsfullt. Marknadsföringen påverkar marknadsföringen i stort mer och mer då Facebook 

är en väldigt viktig kanal som tar stort utrymme. Resia mäter varje länk i Google Analytics 

och i (Bicker) för att se antalet klick och för att kunna följa kunden. De gör även 

varumärkesundersökningar för att skapa ett index som de sedan kan följa och se hur de står 

mot det. Hallin berättar att de kan se resultat av inlägg på Facebook i form av klick och 

intresse. Hon berättar aven att hon tror att de kan påverka användaren i val av resmål, men att 



 
 

detta inte är så viktigt för dem då de är en återförsäljare. De arbetar dock med att lyfta 

specifika kampanjer i samarbete med återförsäljarna. Hallin menar att sättet vi reser har 

förändrats och att trenderna i dag ser annorlunda ut i dag. Detta menar hon är tack vare 

lågprisbolagen och att det idag inte finns ett lika tydligt resmönster som det gjorde förut. Hon 

menar att trender och topplistor styr väldigt mycket. För att “promota” en destination arbetar 

de med att sätta i hop paket med sina leverantörer eller genom att sätta i hop egna paket som 

består av flyg och hotell. Hallin berättar att de ständigt segmenterar innehållet och att 

Facebook är en bra kanal för just detta. Vad det gäller negativ återkoppling berättar Hallin att 

de får väldigt lite av detta på Facebook. Detta för att de flesta handlar i butiker och därmed går 

klagomålen direkt dit. De klagomål som kommer via internethandel försöker de fånga upp och 

lösa så snabbt så möjligt. Hon berättar att de har mycket mer nöjda kunder som tackar än 

kunder som kommer med klagomål. Hallin säger att Resfeber får lite mer klagomål då detta 

enbart är en internettjänst. Hallin känner inte att det finns människor som utnyttjar Facebook 

för klagomål och berättar att det kan vara bra att svara ganska kort på sådana kommentarer då 

detta minskar chanserna för att en diskussion kan uppstå. Det kan även vara bra att hålla detta 

utanför Facebook genom att ringa upp kunden privat. 

 

Referat från intervju med Mårten Skånman, Innehållsansvarig för Sociala Medier, 

Fritidsresor Sverige. 

Fritidsresor är en del av TUI Group som finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I 

Finland sitter teamleadern för Sociala medier som rapporterar vidare till de olika sociala 

medieavdelningarna. Det sociala medieteamet är nordiskt. Fritidsresor agerar inte själva utan 

det finns ett nordiskt helhetstänk i hela företaget. Alla länder är sammankopplade. Fritidsresor 

finns på flera olika sociala medie-plattformar såsom Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, 

Youtube och LinkedIn. Fokuseringen ligger på Facebook och Instagram och på senare tid 

Twitter och Youtube men Skånman nämner att Facebook är själva motorn i den sociala media 

marknadsföringen. Facebook driver konverteringar och trafik. Det finns flest folk där. Det har 

blivit en naturlig del av människors onlinebeteende, både privat samt till företag. För många 

människor innebär det numera att Facebook är likvärdigt med att befinna sig på Internet. På 

fritidsresor är Skånman den som är ansvarig för innehållet på sociala medier men flera arbetar 

med sociala medier på olika sätt i företaget. Det finns en avdelning som arbetar med det köpta 

innehållet, det vill säga annonseringen. Detta involverar analyser av trafiken, konverteringen 

och vilket innehåll som fungerar och inte fungerar. Det påverkar väldigt många inom 

företaget. Det är en del av många människors arbetsuppgifter. Det finns en speciell 

arbetsgrupp som hanterar frågor och svar på Facebook som består av personal från 

kundtjänstavdelningen. Dessa är generella frågor kring bagage, väder på olika destinationer 

samt bokningsfrågor. Vidare finns det en mediebyrå som sysslar med att optimera annonser. 

Skånman delar in arbetet med Facebooksidan genom det organiska och det köpta. Det 

organiska handlar om att följa omvärlden, vad folk är intresserade av och vad som fungerar 

bild - och formatmässigt. När det handlar om det köpta innehållet följer fritidsresor en 

kommersiell plan som är övergripande och involverar alla sociala medie-plattformar. menar 

att Facebook är en viktig kanal att driva försäljning. Det har blivit viktigare att vara medveten 

om vad man gör och hur man gör det på Facebook. Vad det driver och hur det konverterar från 

Facebook. Tidigare låg fokus på att bygga en räckvidd och ett engagemang. När det kommer 



 
 

till specifika marknadsföringsstrategier berättar Skånman om att rikta in sig på det som har 

visat sig fungera tidigare. Till exempel så har Fritidsresor börjat annonsera på Instagram i 

form av rörliga bilder (video). De har valt att vänta med Canvasformatet på Facebook som är 

anpassat till mobil. Det finns ett speciellt upplägg för annonsering som bygger på folks 

surfbeteende och sökhistorik. Detta möjliggör för Fritidsresor att kanalisera sitt utbud efter 

målgruppens efterfrågan och intressen. På så vis kan riktade annonser till specifika individer 

utformas. Folk ska se sådant som de är intresserade av samt att det ska bidra till rätt sorts 

konvertering på sidan. För tillfället riktar Fritidsresor in sin marknadsföring på par istället för 

barnfamiljer som de gjorde tidigare. Olika budskap för olika målgrupper helt enkelt. Genom 

olika sorters hotell som är just utformade för par med egen pool och mer fokus på romantik. 

Det är viktigt att anpassa budskap och innehåll och att kunden hamnar på rätt ställe när den 

klickar sig vidare till hemsidan. Att kunden kan vara medproducent av innehållet är inte 

aktuellt för Fritidsresor i dagsläget. De har prövat att använda sig av olika privatpersoners 

Instagramkonton men det har inte hållit tillräckligt bra kvalitet anser Skånman. Däremot är 

inlägg, kommentarer och kommunikation mellan kunder på Facebooksidan användbart. Det 

engagemanget är viktigt. Kunder och företaget hjälper varandra. De huvudsakliga 

målgrupperna på Facebook är barnfamiljer samt en äldre målgrupp än till exempel på 

Instagram. Gissningsvis kvinnor mellan 25-55 år. 76% är kvinnor. Det är inte ett medvetet val 

av Fritidsresor utan bara så det ser ut. Språkbruket anpassas till Facebook. Det finns ett utsatt 

budskap i grunden som går ut till nyhetsbrev, siten och de sociala medierna. Språkbruket 

anpassas till dessa olika kanaler men det segmenteras inte snävare än så. Skånman nämner att 

det alltid finns en underliggande anspelning på folks känslor. Detta genom att visa innehåll 

som inspirerar och lockar till reslust och upplevelser. Innehållet är också viktigt för 

beslutstagandet hos kunden. Intern företagskommunikation såsom lediga jobb läggs inte ut på 

Facebook. Däremot nämner Skånman att det till en viss del görs det på Twitter då det formatet 

passar bättre för ändamålet. Där finns även en del press- och engagemang från det teamet som 

arbetar med det. Hur marknadsföringen på Facebook påverkar företaget i stort handlar mycket 

om att det bildas ett engagemang bland medarbetarna som befinner sig på Facebook privat och 

de ser någonting från sin arbetsgivare där. Medarbetare känner att det här är vår Facebooksida 

och de delar den gärna på sin “vägg”. För att mäta olika faktorer använder sig Fritidsresor av 

en del verktyg. Falcon social för att publicera och lyssna kundservicemässigt och planera 

innehållet. Sen finns det social bakers där de lyssnar och mäter och kollar omvärldsbevakning. 

Google Analytics på siten som återspeglas av det som händer på Facebook. Facebooks egen 

statistik. Vidare får de många rapporter från sin mediebyrå. Det mäts, följs upp och planeras. 

Det är väldigt viktigt. De gör egentligen ingenting utan att ha en tanke vart det ska leda till. 

Kampanjer som finns på Facebook leder till klick på hemsidan och vidare till försäljning. 

Skånman nämner att de ser resultaten i rena pengar...vilket är meningen. Att Fritidsresor kan 

påverka kunders beslut om destinationer menar Skånman stämmer bra. Det finns en 

kommersiell plan på vad företaget ska satsa på. Till exempel påskresor. Denna plan följs även 

på de sociala medierna och försöker relatera till den i det organiska. Det kan vara att lägga ut 

en bild för att det ger en bra räckvidd. Det finns en röd tråd i vilka destinationer som väljs ut. 

Men det är inte alltid de fungerar. Skånman nämner att om det är oroligt på en viss destination 

anpassar man inte kampanjer utefter situationen. Man försöker följa sin orginalplan. Det kan 

skilja sig lite mellan de olika formaten men Fritidsresor undviker inte att marknadsföra oroliga 



 
 

destinationer men gör ingenting extra för att försöka sälja dessa. Istället kan man fokusera på 

att lyfta andra aspekter av destinationen. Exempelvis att det är fina anläggningar där man kan 

ha en bra semester. Det är svårt att anpassa sig efter folks “nojor”. När det kommer till att 

segmentera sitt utbud till olika målgrupper nämner Skånman att det inte görs så mycket. Inte 

det organiska innehållet men absolut när det gäller det köpta. 

Negativ feedback. Finns ett speciellt team för det som involverar kundtjänst. Men om det är en 

krissituation exempelvis en tsunami så finns det speciella åtgärder för det. Press och pr-team. 

Sen finns det vanliga rutiner som gäller serviceåtgärder. Fördelen med sociala medier är att 

det alltid går att vända en negativ kund till att bli en potentiell ambassadör för företaget. Om 

du genom ett bra bemötande kan vända den kunden vilket kan bli en tillgång till företaget. Det 

gäller att ta hand om det i god tid och på rätt sätt. Folk har möjlighet att ge omdömen på siten. 

Negativa kommentarer kan säkert avskräcka andra kunder men det är svårt att mäta detta. 

Skånman kan se att det finns tendenser till att folk utnyttjar detta genom att lämnar negativ 

återkoppling på sociala medier för att de tror att de ska bli kompenserade. Dock tror han inte 

att det händer i resebranschen. Ofta är det så små detaljer det handlar om så det är inte ett stort 

problem. Det är inte så stora summor. Genom att försöka göra ett bra jobb och ha kunden i 

fokus och försöka förstå vad de vill ha och behöver och uppskattar och blir engagerade i om 

man tänker på sociala medier. Organiskt sett. Kunden kanske inte hela tiden vill ha massa 

säljbudskap utan bara innehåll som ger underhållning eller någon form av känsla. Försöka 

vara bättre än alla andra. Inte glömma bort för vem man gör saker. 

 

Referat från intervju med Madeleine Lindahl, Marketing Manager Kilroy Sverige. 

Kilroy finns på olika sociala medier. Dessa är enligt Lindahl Facebook, Instagram, Snapchat, 

Twitter, YouTube och Pinterest. Hon Berättar att de lägger mest fokus på Facebook, 

Instagram och YouTube. Facebook är den kanalen som driver mest trafik både vad det gäller 

Facebooksidan, men även företagets hemsida. Vad det gäller Instagram och YouTube är dessa 

kanaler mest till för inspiration. Lindahl berättar att inläggens frekvens på Facebook varierar 

från flera inlägg om dagen till att det går några dagar mellan inläggen. På Kilroy Sverige är 

det tre stycken som arbetar med sociala medier och dessa samarbetar för att komma fram till 

vilka inlägg som ska läggas upp och genomförandet av detta. Genom detta samarbete kan de 

säkerställa att det ”content” som produceras är bra. Hon nämner även att företagets säljare 

arbetar med Instagram för att ge inspiration när de är ute och reser. Lindahl menar att Kilroy 

Sverige har funnits på Facebook sedan 2009, men att användningen av mediet har förändrat 

sig mycket. Hon nämner att det tidigare handlade om att få så många ”likes” som möjligt och 

att de i dagsläget inte lägger mycket fokus på detta. Lindahl säger att de såklart hela tiden vill 

ha flera följare, men att detta var av mycket större vikt tidigare. Lindahl berättar att de i dag 

lägger pengar på alla inlägg som de vill ska skapa någon form av spridning och att innehållet 

är mycket mer blandat. Innehållet är blandat mellan inspiration, sälj samt innehåll som inte har 

något med Kilroy att göra. Hon berättar att de betalar för vissa saker, och vissa saker inte då 

mycket sprids bra organiskt. Vad det gäller annonsering läggs det ner mycket mer pengar där i 

dag än va de gjorde tidigare. Lindahl menar att Facebook är en väldigt bred kanal som är 

viktig att synas på, men att det kanske inte är den kanalen som är absolut bäst för företaget i 

dag. Hon menar att en viktig kanal för Kilroy idag är Snapchat då den målgrupp de riktar sig 

åt i stor grad använder sig av denna kanal. Facebook är en bra kanal för att sprida information 



 
 

brett och det finns även möjligheter till segmentering. Lindahl berättar att deras strategier för 

sociala medier hänger ihop med de generella marknadsstrategier som de har och att de ser på 

sociala medier som ett sätt att förstärka det de vill kommunicera. Dock arbetar de i dagsläget 

med att försöka ta fram specifika strategier för sociala medier. Lindahl berättar att det är 

väldigt mycket ad hoc och alla dagar är väldigt olika då det händer saker i världen hela tiden. 

Lindahl berättar att strategier vad det gäller Facebook är att det ska vara varvat med inlägg 

som driver trafik, inlägg som skapar engagemang, inlägg som sprids organiskt och inlägg som 

ska driva mycket sälj. För att behålla befintliga kunder menar Lindahl att det handlar om att 

hålla det intressant och erbjuda nya intressanta produkter som de vet att segmentet är 

intresserad av. Hon menar att detta är väldigt produktstyrd då det är genom produkterna de 

lockar kunder. Hon berättar att de försöker locka med bra ”content” genom läsvärdiga artiklar 

och roliga artiklar som kanske inte alls har något med Kilroy att göra. Dessa artiklar sprids 

organiskt och ger företaget en möjlighet att nå ut till nya målgrupper. Då det oftast finns en 

möjlighet att klicka sig vidare är detta ett sätt att få uppmärksamhet på. Lindahl säger att nya 

kunder kommer genom bra kampanjer eller genom exempelvis tema resor som är för de som 

är speciellt intresserade av ett område. Lindahl berättar att de fokuserar på att bredda 

produktutbudet till deras målgrupp som ligger mellan 18 och 26 snarare än att brädda 

målgruppen. Lindahl berättar att de är viktigt för dem att användaren är medproducent av 

innehållet och att de ibland lägger upp saker för just detta. Hon nämner även att de har 

personer som är ”vänner” till Kilroy som delar med sig av filmer och bilder när de besöker en 

destination. Lindahl berättar att de anpassar sitt språkbruk på Facebook för att relatera till 

kundsegmentet. Kilroy har olika språk i de olika kanalerna, men att det generellt sätt är 

vänligt. Hon berättar att Kilroy Education använder sig av ett mer formellt språk då detta 

passar bättre för denna typ av kommunikation. Lindahl menar att tonen på sociala medier kan 

vara lite mer avslappnad än på företagets hemsida, gärna lite inspirerande och drömsk. 

Lindahl berättar att de blandar emotionellt innehåll med informativt innehåll. Detta genom 

inspiration eller genom kampanjer som är mer informativa. Kilroy Sverige lägger inte upp 

intern företagsinformation på Facebook annat än lediga tjänster. Lindahl nämner att de även 

har en intern Facebookgrupp där de kommunicerar inom företaget. Lindahl berättar att 

marknadsföringen på Facebook påverkar företaget i stort mer och mer och att de har lagt 

mycket mer pengar på detta de senaste tre åren. Hon nämner att hennes norska kollega nästan 

uteslutet har lagt hela sin marknadsföringsbudget på just Facebook. Lindahl berättar att de gör 

varumärkesundersökningar från centralt håll vilket görs en gång varje år för att se hur de 

ligger till vad det gäller segment och hur de känner till målgrupperna. Hon nämner att de har 

tappat det lite när det kommer till försäljning av flygstolar, men att de har ett väldigt bra 

erbjudande till ungdomar och studenter som kanske inte syns tillräckligt bra. För att undersöka 

kampanjer använder de sig av Google Analytics för att se ”sälj” och ”requests”. De mäter hur 

många förfrågningar de har fått som sedan visas i resultaten i slutet av månaden. Lindahl 

berättar att de i huvudsak mäter intresset då människor inte tenderar att göra snabba affärer vid 

köp av resor. Lindahl berättar att de mäter antal klick på alla inlägg som går ut på Facebook 

varje dag, gärna flera gånger om dagen. Lindahl menar att de i viss mån kan påverka kunden i 

val av resmål. De skulle exempelvis kunna marknadsföra safari och rikta kunden mot en 

speciell plats som arrangerar detta. Hon menar att resesäljarna är de som styr mest då de sitter 

på en enorm kunskap samt erfarenheter från olika platser. Lindahl menar att de genom 



 
 

Facebook mest driver intresse som de sedan kan märka att de får förfrågningar på, men att det 

i slutändan är resesäljaren som påverkar mest. Kilroy samarbetar med flygbolag vad det gäller 

marknadsföring på Facebook. Om ett flygbolag ger en bra pris på en destination så lyfts detta. 

Vad det gäller destinationer finns det en helhetlig plan för året för att få mest ut av 

högsäsongerna på dessa destinationer. De samarbetar även med organisationer. De har 

exempelvis fått pengar från Visit California som de marknadsför genom olika typer av 

produkter, rabatter och inspiration. Denna form av samarbete ligger mer centralt. Hon nämner 

att de dock styr mest själv vilka destinationer de ska lyfta. Lindahl berättar att anledningen till 

att betalda samarbeten har minskat är för att marknadsföringen i dag är mycket snabbare och 

billigare och att ett inlägg på Facebook kan läggas upp på förmiddagen och visa resultat på 

eftermiddagen. Lindahl berättar att de gör ungefär fem till sex sådana samarbeten om året. 

Lindahl berättar att de har möjlighet att segmentera innehållet på Facebook efter vem som är 

målgruppen. Vad det gäller negativ återkoppling försöker Kilroy Sverige att ge ett skriftligt 

svar som sedan resulterar i en privat konversation antigen skriftligt eller muntligt. Hon nämner 

att kunderna oftast har problem med en specifik resesäljare och inte varumärket i sig. Om det 

är någon kommunikation som har gått fel kompenserar de personen i fråga. Ett exempel på 

detta kan vara att de genom ett samarbete med ett flygbolag kommunicerar ut ett erbjudande 

där man kan köpa två för en, men så är det inte riktigt så. Det har då fallit en brist i 

kommunikationen mellan Kilroy och den andra aktören vilket inte ska påverka kunden. 

Lindahl berättar att de är väldigt glada för att kunder kontaktar dem med eventuella problem 

då detta kan hjälpa dem att bli bättre. Lindahl menar att negativ återkoppling inte påverkar 

försäljningen för den specifika destinationen. Lindahl berättar att de generellt har lite negativa 

kommentarer på sin Facebooksida och att de inte har märkt av någon ökning av klagomål 

genom sociala medier. Hon nämner att dessa klagomål oftast hamnar internt. För att undvika 

negativ återkoppling arbetar Kilroy med att se till att de leverantörer de samarbetar med har 

samma etiska förhållningssätt som de själva och att marknadsföringen av produkterna 

stämmer överens med vad kunden får. 

 

Referat från intervju med Johanna Jansson, Online Marketing Manager Scandjet, Sverige 

Scandjet finns idag på Linked In, Facebook och Instagram. Jansson nämner att det läggs mest 

fokus på Facebook. Scandjets huvudsakliga kundgrupp är kvinnor i fyrtiofem års ålder och 

enligt undersökningar som företaget har gjort är dessa mest aktiva på Facebook som primär 

sociala medier plattform. På företaget är det Jansson som är ansvarig för arbetet med sociala 

medier men det finns även andra som kan hoppa in och svara på meddelanden och inlägg. 

Scandjet har varit aktiva på Facebook sedan 2011/12 och Jansson berättar att utvecklingen på 

Facebook har gått väldigt fort under de senaste två åren, speciellt med annonsering. Förut 

användes Facebook endast för att synas och meddela kunder om olika saker. Nu lägger 

företaget all sin marknadsföringsbudget på digitala medier och särskilt på sociala medier. Det 

är där dem lägger annonser och dessutom är det enklare att mäta resultat där. Jansson nämner 

att de kan få betalt via “klick”, eller konverteringar till och med. De kan mäta vilka kunder 

som har köpt en resa från annonserna. Förr i tiden lade man bara ut ett inlägg och hoppades att 

någon såg det medan nu kan man marknadsföra efter exakta personer och deras intressen. 

Jansson nämner att det är viktigt för dem att befinna sig på Facebook för att kunna nå ut till 



 
 

och prata med sina kunder och blivande kunder. Det är det enklaste sättet att kunna svara på 

frågor, att inspirera och visa nyheter. Allting som företaget vill förmedla till sina kunder görs 

enklast via Facebook och Instagram.  

Då Scandjet är en lite mindre resebyrå har de två fokusområden som de anpassar sina 

marknadsföringsstrategier efter. Dels gruppresor som de utformar i samarbete med 

medarrangörer och dels privatresor. Därför ser annonseringen olika ut beroende på målgrupp. 

Till privatpersoner kan de göra lite bredare kampanjer medan om de vill nå en medarrangör 

till exempel en “Friskis och svettis”-tränare så får de göra en annan sorts kampanj. Jansson 

nämner att en strategi för att behålla befintliga kunder men samtidigt locka nya är en viktig 

fördel att resor är någonting som de flesta uppskattar och om de lägger ut en bild på en 

specifik destination kan befintliga kunder få fram minnen och delar med sig i form av 

kommentarer om hur deras resa var. Det är de befintliga kunderna som hjälper företaget att nå 

ut till nya kunder. Vidare nämner Jansson att det är viktigt för företaget att kunden kan vara 

medproducent till innehållet på Facebooksidan. Idag är det svårt att sälja resor endast genom 

en annons. När människor väljer resmål är rekommendationer viktigt i beslutsfattandet. På så 

sätt hjälper de befintliga kunderna till att rekommendera Scandjet till nya kunder. Jansson 

nämner att de anpassar sitt språkbruk till olika sociala medier och att Facebook är väldigt 

“lätt” i tonen. Det används ofta “smileys” och utropstecken. Medan Linked In är ett mer 

formellt medie som används vid exempelvis pressmeddelanden. Jansson berättar att innehållet 

på Facebook både är informativt samt känsloanspelande. Genom att anspela på människor 

känslor i form av bilder och inspirerande text kan de locka till köp. Företaget publicerar intern 

information i form av lediga tjänster och Jansson tycker att det är bra att kunderna får del av 

den informationen samt att de kanske känner någon som kan tänkas söka tjänsten. Större 

tjänster läggs inte ut på Facebook utan mer vanligt är tjänster såsom försäljare eller reseledare. 

Facebook påverkar mycket för företaget då Jansson nämner att det är kärnan just nu. Facebook 

är där hela marknadsbudgeten läggs på. De märker av resultat direkt. Har de inte lagt en viss 

summa på annonsering via Facebook så får de mindre besökare på hemsidan, och det är via 

hemsidan som de säljer mest resor. För tillfället håller företaget på att omformulera sin 

grafiska profil så i dagsläget står Scandjet lite i “tomma intet” när det gäller mätningar om 

företagets uppfattade image hos sina kunder. En fördel med Facebook är att det snabbt och 

tydligt går att se resultat av olika annonser genom konverteringar och besök på hemsidan. 

Även videoklipp kan ge genomslag. Scandjet har använt sig av livesändning på Facebook då 

de hade en inspirationsträff på sitt kontor i Göteborg men alla kunde inte ta sig dit så mellan 

femtio och hundra personer såg klippet hemifrån. Scandjet använder sig av Google Analytics 

samt ett verktyg som heter Remarketing som gör det möjligt för företaget att följa sina kunder 

från sin egna hemsida till andra webbsidor och där kommer annonser upp från Scandjet. 

Jansson nämner att då Scandjet är en relativt liten resebyrå har de inte ett så stort 

destinationsutbud som är väldigt säsongsbetonat vilket gör det svårt att påverka kunden i valet 

av destination. Däremot kan de alltid rekommendera olika resmål och marknadsföra en 

specifik destination mer än en annan. Genom att samarbeta med olika aktörer kan de skapa 

kampanjer som promotar specifika resmål, hotell och flyg. Kunderna är extremt prismedvetna 

så Scandjet försöker ha en så bra produkt till ett så bra pris som möjligt.  Jansson nämner att 

de för tillfället inte segmenterar innehållet på Facebook gentemot olika målgrupper då de inte 

har resurser för detta.  



 
 

Vid negativ återkoppling på Facebook försöker Scandjet att be om ursäkt så fort som möjligt 

samt försöker ställa en motfråga i hur de kan göra det bättre. De försöker göra så att kunden 

känner att de hjälper till att lösa ett problem som finns hos Scandjet. Att positiva kommentarer 

kan hjälpa företaget att locka nya kunder kan negativa kommentarer göra det motsatta. Om 

någon skriver en negativ kommentar om exempelvis ett hotell påverkar det absolut företaget 

nämner Jansson. Vidare nämner Jansson att de har problem med kunders förväntningar på 

resor. Om en ny kund kanske alltid har rest med de stora reseföretagen så som Ving, 

Fritidsresor och Apollo så förväntar dem sig samma saker med Scandjet, som till exempel 

Bamseklubben. På så sätt kan det påverka företaget negativt då kunderna inte får vad dem 

förväntar sig. För att försöka undvika negativ återkoppling har Scandjet möten efter varje 

säsong där de går igenom olika klagomål och negativa kommentarer och försöker åtgärda 

dessa för att bli bättre till nästa säsong.  

 

Referat från intervju med Jaana Alenius, Affärsutvecklare Resecity, Huddinge 

Det blir korta svar i retur (i dokumentet). Jag är den som jobbar med alla delar av 

PR/marknadsföring/hemsida/sociala medier m.m. inom vårt företag. Så frågorna blir bara en 

del av mina arbetsuppgifter. Där jag skriver ”inga kommentarer” är det helt enkelt för att vi 

inte vill gå ut med hur vi arbetar. Det är en stor skillnad beroende på storleken på företag och 

vilken typ av företag, vad och hur man säljer. Dvs är du en online byrå, researrangör, 

charterarrangör eller en traditionell resebyrå som Resecity som arbetar med både privat- och 

affärsresenärer.  

 

Lite kort om Resecity så kanske det förklarar en del av mina svar: 

Resecity har bedrivit resebyråverksamhet sedan 1982, med första kontoret i 

Huddinge/Stockholm. Nu har Resecity nio kontor i Sverige på följande orter: Huddinge, 

Hudiksvall, Härnösand, Ljusdal, Mora, Motala, Nyköping, Söderhamn och 

Västervik/Oskarshamn. Vi är runt 50 anställda inklusive VD och åtta regions-/resebyråchefer. 

Marknaden utgörs både av företags- och privatresekunder, med en fördelning på ca 60 

respektive 40 %. Inom segmentet företagskunder är en stor del av kunderna inom offentlig 

förvaltning; landsting, högskolor och ett flertal kommuner. 

 

Huvudägaren Thomas Grünwald (95 % genom bolag), var med och startade resebyrån och har 

varit dominerande ägare i bolaget sedan september 1989. 

 

VD för Resecity-gruppen är Sara Grün som har arbetat på företaget sedan starten 1989. 

Resecity-gruppens omsättning var 267 miljoner kronor år 2015. 

Vilka sociala medier finns ni på? endast Facebook 

Vilken av dessa läggs det mest fokus på och varför? Se ovan, enklast och snabbast 

Hur många på företaget arbetar med sociala medier? 1 - men det är bara en liten del av 

personens uppgifter 

Hur är detta arbete organiserat? Till exempel: Är det en person som gör inlägg, en annan som 

bestämmer kampanjer, olika personer för olika sociala medier, hur ofta svarar ni på 



 
 

kommentarer? 1 person sköter allt som har att göra med 

PR/marknadsföring/hemsida/Facebook/trycksaksproduktion/nyhetsbrev m.m. Vi svarar alltid 

på kommentarer som kräver svar, inte på ett ”tjohoo vad kul” inlägg. 

Hur länge har ni funnits på Facebook? Hur har marknadsföringen utvecklats från början till 

nuläget? Facebook fanns när jag började för 3 år sedan, används nu regelbundet (1-3 gånger i 

veckan) för att lyfta fram nyheter, viktig information m.m. 

Varför är det viktigt för er att finnas på Facebook? Det ska man bara vara. Handlar om vad vi 

har för strategier. 

 

Har ni anpassade marknadsföringsstrategier för olika sociala medier? Nej vi har just nu bara 

FB. 

Specifikt Facebook? 

Hur ser dessa strategier ut? Inget vi kommenterar. 

Hur arbetar ni för att behålla befintliga kunder men samtidigt locka nya segment via er   

Facebooksida? Inget vi kommenterar. 

Är det viktigt för er att kunden kan vara medproducent av innehållet på Facebook?  Inget vi 

kommenterar. 

Vilken är er målgrupp på Facebook och varför? Inget vi kommenterar. 

Anpassar ni ert språkbruk på Facebook för att relatera till olika kundsegment? Inget vi 

kommenterar. 

Använder ni er av innehåll som anspelar på människors känslor i beslutstagandet eller  

är det mer informativt? Både och, det beror på inläggets karaktär. 

Publicerar ni intern företagsinformation på Facebook? I sådana fall till vilket syfte? Nej 

absolut inte, intern information är som jag ser just intern och kan vara sekretessbelagd, men 

om vi t.ex. söker nya medarbetare lägger vi upp det på FB. 

Hur påverkar marknadsföringen på Facebook företaget i stort? Inget vi kommenterar. 

Vad använder ni för metoder för att mäta försäljning samt kunders uppfattning av  

företagets image? Inget vi kommenterar. 

Kan ni se resultat av vissa inlägg på Facebook i form av antal besökare/klick på er  

webbsida? Inget vi kommenterar. 

Kan ni på något sätt påverka konsumenten i val av resmål. Till exempel Grekland  

framför Spanien? Hur går ni tillväga i sådana fall? Inget vi kommenterar. 

Hur tänker ni när promotar en viss destination/hotell/flygbolag? Hur går urvalet till?  

Betalar samarbetspartners/intressenter för inlägg? Inget vi kommenterar. 

Har ni möjlighet att segmentera innehållet beroende på vem som är målgruppen? Inget vi 

kommenterar. 

 

Hur hanterar ni negativ återkoppling på Facebooksidan? Har ni specifika åtgärder  

förutom ett skriftligt svar/ursäkt? En kommentar/reklamation besvaras kort på FB med ex. 

hänvisning att kontakta sin säljare i just detta ärende. De berörda parterna kunden och 

resebyrån/säljaren ska sen ta detta enskilt. Det har visat sig i många fall att kunden i stundens 

hetta slänger ut en negativ kommentar, men när vi väl undersöker detta, har ärendet redan 

hanterats och besvarats av säljaren. Kunden måste alltid komma in med en skriftlig 



 
 

reklamation inom viss tid. Den här typen av kommentarer tar vi helt enkelt bort ur flödet. En 

reklamation ska skötas som en reklamation och inte som ett FB inlägg. 

Finns det någon anknytning mellan negativ feedback och försäljning? Nej 

Har ni märkt av att antalet klagomål har ökat för att folk tror att de ska få kompensation i och 

med att Facebook är ett öppet forum och alla kan se detta? Nej 

Hur arbetar ni för att undvika negativ feedback? Ett öppet forum är just öppet för alla typer av 

kommentarer. 

 

Intervju med Åke Lindén, VD på Afrikaresor 

Vilka sociala medier finns ni på? Facebook  

Vilken av dessa läggs det mest fokus på och varför? 

Hur många på företaget arbetar med sociala medier? 1 

Hur är detta arbete organiserat? Till exempel: Är det en person som gör inlägg, en annan 

som bestämmer kampanjer, olika personer för olika sociala medier, hur ofta svarar ni på 

kommentarer?  

Hur länge har ni funnits på Facebook? Hur har marknadsföringen utvecklats från början till 

nuläget?  Ingen utveckling 

Varför är det viktigt för er att finnas på Facebook? Namnet arbetas in 

Har ni anpassade marknadsföringsstrategier för olika sociala medier? Nej 

Specifikt Facebook? 

Hur ser dessa strategier ut? Info en ggr per vecka 

Hur arbetar ni för att behålla befintliga kunder men samtidigt locka nya segment via er   

Facebooksida? Bjuder in fler 

Är det viktigt för er att kunden kan vara medproducent av innehållet på Facebook? Ja men det 

görs inte 

Vilken är er målgrupp på Facebook och varför? 40+, Money 

Anpassar ni ert språkbruk på Facebook för att relatera till olika kundsegment? Nej 

Använder ni er av innehåll som anspelar på människors känslor i beslutstagandet eller  

är det mer informativt? info 

Publicerar ni intern företagsinformation på Facebook? Nej I sådana fall till vilket syfte? 

Hur påverkar marknadsföringen på Facebook företaget i stort? knappt 

Vad använder ni för metoder för att mäta försäljning samt kunders uppfattning av  

företagets image? inget 

Kan ni se resultat av vissa inlägg på Facebook i form av antal besökare/klick på er  

webbsida? ja 

Kan ni på något sätt påverka konsumenten i val av resmål, safari, boende? Till 

exempel Kenya framför Tanzania? Hur går ni tillväga i sådana fall? fakta 

Hur tänker ni när promotar en viss paketresa? Hur går urvalet till? Testar själva först 

Har ni möjlighet att segmentera innehållet beroende på vem som är målgruppen? 

Hur hanterar ni negativ återkoppling på Facebooksidan? Har ni specifika åtgärder  

förutom ett skriftligt svar/ursäkt? Ej råkat ut det för det 

Finns det någon anknytning mellan negativ feedback och försäljning? 



 
 

Har ni märkt av att antalet klagomål har ökat för att folk tror att de ska få kompensation i och 

med att Facebook är ett öppet forum och alla kan se detta?  Den risken är stor, vi har 

problemet i andra media 

Hur arbetar ni för att undvika negativ feedback? Gör vårt jobb och vet vad vi håller på med. 

Samt viktigast av allt: informerar om alla detaljer. 

 

Intervju med Björn Larsson, Anställd på Sydamerikaexperten 

Generellt om Sociala medier 

Vilka sociala medier finns ni på? Facebook två konton och Instagram 

Vilken av dessa läggs det mest fokus på och varför? Facebook - passar oss bättre 

Hur många på företaget arbetar med sociala medier? Två stycken 

Hur är detta arbete organiserat?  Inte så organiserat. Det görs mestadels när vi har tid, men vi 

svarar på kommentarer omgående. 

Till exempel: Är det en person som gör inlägg, en annan 

som bestämmer kampanjer, olika personer för olika sociala medier, hur ofta svarar ni på 

kommentarer?  

Hur länge har ni funnits på Facebook? 4-5 år. Hur har marknadsföringen utvecklats från 

början till nuläget? Vi har prövat annonser sista halvåret men än så länge har vi inte varit så 

aktiva. 

Varför är det viktigt för er att finnas på Facebook? För att vi förväntas vara där 

Strategier 

Har ni anpassade marknadsföringsstrategier för olika sociala medier?  Nej 

Specifikt Facebook? 

Hur ser dessa strategier ut?  Vi har inte hunnit med att ha en strategi 

Hur arbetar ni för att behålla befintliga kunder men samtidigt locka nya segment via er   

Facebooksida? Vi har gjort inlägg om våra resmål och resor 

Är det viktigt för er att kunden kan vara medproducent av innehållet på Facebook? Vi har 

tänkt utveckla detta men fram till nu så har det inte varit viktigt 

Vilken är er målgrupp på Facebook och varför? Svenskar 50- 75 år. 

Anpassar ni ert språkbruk på Facebook för att relatera till olika kundsegment?  Nej 

Använder ni er av innehåll som anspelar på människors känslor i beslutstagandet eller  

är det mer informativt?  Mestadels informativt 

Publicerar ni intern företagsinformation på Facebook? I sådana fall till vilket syfte? Nej 

Hur påverkar marknadsföringen på Facebook företaget i stort? Hittills inte så mycket 

Vad använder ni för metoder för att mäta försäljning samt kunders uppfattning av  

företagets image? Mäter ej 

Kan ni se resultat av vissa inlägg på Facebook i form av antal besökare/klick på er  

webbsida? ja vi noterar alltid antalet som sett inläggen 

Kan ni på något sätt påverka konsumenten i val av resmål. Till exempel Peru 

framför Argentina? Hur går ni tillväga i sådana fall?  Bra fråga - hittills har vi inte gjort detta 

Hur tänker ni när promotar en viss destination/paketresa? Hur går urvalet till?  Det är viktigt 

att den ligger  i tiden. Vi har en resa vi vill sälja. 

Betalar samarbetspartners/intressenter för inlägg? Nej 

Har ni möjlighet att segmentera innehållet beroende på vem som är målgruppen? Nej 



 
 

 

Negativa aspekter 

Hur hanterar ni negativ återkoppling på Facebooksidan? Har ni specifika åtgärder  

förutom ett skriftligt svar/ursäkt? Under årens lopp har vi endast haft en negativ kommentar 

och där svarade jag formellt. 

Finns det någon anknytning mellan negativ feedback och försäljning? Nej 

Kommentarer: 

Vi har i princip inte jobbat alls med sociala medier. 

I höstas anställde vi en person som har haft ganska fritt att skriva på sociala medier när tid har 

funnits. 

Vi har inte haft någon strategi. 

För mer än et år sedan inleddes ett stort tillväxtprojekt tillsammans med Almi, som vi nu 

kommit halvvägs i.  Slutsatsen av det är bl.a. att vi ska samarbeta med en strategisk 

marknadsföringsstrateg som ska hjälpa oss att bygga varumärke och dels att vi ska anställa en 

affärsutvecklare för att utveckla säljprocessen och standardisera våra rutiner.  Samarbetet med 

marknadsföringskonsulten har inletts och en del i det är att vi under tre månader ska testa med 

Facebook genom ett välkänt företag i Stockholm som ska hjälpa oss att bygga varumärke, 

driva kampanjer och öka försäljningen via Facebook. Budgeterad kostnad för tremånaders 

testet är 120000 kr.  Förväntad försäljningsökning är 1,2 miljoner kr. 

 

Referat från intervju med Ulrika Nordgren, Marknadschef på Lotus Travel 

Lotus Travel finns enligt Nordgren på de sociala medierna Facebook, Instagram, YouTube 

och LinkedIn. Av dessa lägger Lotus Travel mest fokus på Facebook och Instagram. Nordgren 

berättar att de har flest följare på Facebook och att detta är ett naturligt forum för dem och att 

det funkar väldigt bra då deras målgrupp finns där. Målgruppen använder Facebook mer 

frekvent än Instagram då denna kanal har lite yngre användare. Nordgren berättar att deras 

snittresenär är strax över 55 år, men att de numera har en bredare målgrupp. Dock ligger 

tyngdpunkten på lite äldre människor. På företaget är det Nordgren som är ansvarig för arbetet 

på Facebook. Det är hon som publicerar allt material, men detta material kan gärna komma 

från kollegor som exempelvis är ute och reser. För Lotus Travel är det viktigt att vara 

konsekventa samt att det finns ett bildspråk och därför är det en person som publicerar 

innehållet, men att alla kan bidra med material. Det är även en person som ansvarar för att 

svara på kommentarer. Nordgren menar att de har funnits på Facebook sedan 2011-2012. Hon 

är dock inte helt säker på detta (återkommer). Nordgren menar att marknadsföringen på 

Facebook har blivit mer naturlig för företagen än det var tidigare då det sågs på som mer 

modernt. Hon menar att det är ett väldigt bra verktyg för att både nå ut till sitt befintliga 

nätverk, men även för annonsering till nya målgrupper. Nordgren nämner att vad det gäller 

Februari och Mars så är det Facebook som har konverterat mest försäljning genom deras 

hemsida. Nordgren säger att “Facebook  har gått från något som är trevligt att ha till en riktig 

försäjlningsdrivande kanal”. För Lotus Travel är syftet med att finnas på Facebook att 

inspirera, men också att skapa ett intresse för deras produkter som konkret kan leda till 

försäljning. På Facebook är Lotus Travel gärna lite mer informella och använder ett vardagligt 

språk som känns lite familjärt. De lyfter gärna fram människorna bakom innehållet då i form 



 
 

av resenärer, guider eller personer som arbetar på företaget. Nordgren berättar att det gärna får 

vara personligt och att tonaliteten är lite mer lättsam med inslag av humor för att komma nära 

användarna i kanalen. För att behålla befintliga kunde försöker Lotus Travel att skapa inlägg 

som engagerar de som redan följer dem och på så sätt får kommentarer, delningar eller likes. 

För att locka nya segment gör de målgruppsannonseringar exempelvis genom att göra en 

annons för Yogaresor till människor som är intresserad av Yoga och genom detta hitta nya 

intressenter. Nordgren berättar att de skulle vilja att kunden är medproducent av innehållet 

mer än vad de är i dag. De försöker att skapa engagemang och hon berättar att det är många 

som gillar deras inlägg, men att det inte är så många som lämnar kommentarer. Hon berättar 

att de försöker att locka de på andra sätt, exempelvis genom att maila dem reseberättelser och 

bilder, men att det är svårt att få detta genom Facebook. Nordgren berättar att de är noga med 

att använda rätt språk om de vill nå ett specifikt segment och att det är viktigt att detta språk 

tilltalar målgruppen. Detta kan göras genom kärnvärdeord som segmentet är intresserad av. 

Nordgren berättar att de använder sig av en badning mellan informativt och emotionellt 

innehåll, men att fokus ligger på inspiration vilket då anspelar på människors känslor. Lotus 

Travel publicerar i någon mån intern företagsinformation på Facebook, men detta publiceras 

främst på LinkedIn. Om de publicerar på Facebook är det för att nå en bredare målgrupp. 

Nordgren menar att marknadsföringen på Facebook har gått från att vara ett sidoverktyg till att 

bli en av de mer viktigare verktygen som kompletterar deras hemsida och det de gör på 

Google. Lotus Travel mäter försäljningen varje dag och Nordgren använder sig av verktyg för 

att se vilka kanaler som genererar konverteringar till deras hemsida. Det vill säga att hon kan 

se om det kommer från Google, Facebook, reklam och liknande. Genom detta går det att se 

vart försäljningen kommer i från och utvärdera företagets marknadsinsatser. Nordgren berättar 

att de kan se resultat från deras Facebookinlägg i form av besök på hemsidan, men även vilka 

som går ännu längre och faktiskt bokar en resa. Nordgren menar att de generellt kan påverka 

kunden i val av resmål genom att lyfta upp specifika destinationer och sevärdheter. Hon menar 

att det handlar om att skapa ett nyhetsvärde och att kunderna får en försmak på vad de kan 

uppleva på deras resa och genom detta inspirera kunden. Nordgren berättar att de kan se att 

det de gör och lyfter fram skapar ett intresse. Nordgren nämner att de i bland har samarbete 

med andra turistorganisationer, men att de som oftast står ensamma bak sin marknadsföring. 

Nordgren berättar att Lotus Travel är väldigt förskonat från negativ feedback och att de har en 

kundnöjdhet på 98,5%. Därmed har de i princip aldrig fått någon negativ feedback på sin 

Facebooksida. Hon nämner dock att det har hänt att någon har ifrågasatt ett inlägg och då har 

fokus varit att ge snabb personlig återkoppling. Nordgren tror dock att det finns en anknytning 

mellan negativ feedback och försäljning och att detta är en risk som företag tar då det i 

dagsläget är mycket öppenhet kring företag på de digitala kanalerna. För att undvika negativ 

feedback arbetar Lotus Travel med att vara transparanta och ha en nära relation med deras 

kunder. Hon nämner även att de arbetar för att hantera eventuella klagomål snabbt, 

professionellt och genomtänkt och på så sätt göra kunden nöjd med sin upplevelse av 

företaget.  

 

 

 



 
 

Appendix 4 

Tabeller från enkätundersökning  

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Appendix 5 

Ansvarsfördelning 
 

1. Inledning 

Karoline skrev Bakgrund och Avgränsningar. 

Victoria skrev Inledning och Problemformulering. 

Syfte och Frågeställningar skrevs tillsammans. 

 

2. Metod 

Karoline skrev Kvalitativa intervjuer, Kvantitativa enkäter och Etiska riktlinjer. 

Victoria skrev Vetenskapssyn, Flermetodsforskning och Analysmetod. 

Val av metod, Tillvägagångssätt, Urval, Källkritik och Metoddiskussion skrevs tillsammans. 

 

3. Teori 

Karoline skrev Språkbruk inom sociala medier, Informativt innehåll eller emotionellt innehåll 

och From e-tourism till f-tourism 

Victoria skrev E-marketing pyramiden och Digital marknadsföring och sociala medier. 

 

4. Empiriskt resultat 

Skrevs tillsammans. 

 

5. Analys 

Karoline skrev Företagens påverkan på kunden i val av destination och Negativa aspekter. 

Victoria skrev Generellt om marknadsföring på sociala medier och Mätning av försäljning 

samt image. 

Digital marknadsföring och sociala medier, Språkbruk inom sociala medier och Informativt 

eller emotionellt innehåll skrevs tillsammans. 

 

6. Slutsats 

Skrevs tillsammans. 

Karoline skrev Förslag till vidare forskning. 

 

 

 

 


