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Förord 

Ett stort varmt tack vill vi inledningsvis rikta till samtliga företagsrepresentanter Anton, Eric, David, 

Niclas, Johanna J, Johanna K, Katarina, Karolina och Marie som gjort studien möjlig att genomföra. 

Ett tack vill vi även rikta till handledare Christian Widholm som varit konstruktiv, rättvis och 

engagerad i vårt uppsatsskrivande.  

Författarna ansvarar gemensamt för uppsatsens innehåll men en särskild ansvarsfördelning redovisas 

nedan. Vid redovisningen av empirin delades datan upp utifrån intervjuguidens fyra huvudteman, 

varje uppsatsförfattare ansvarar för varsin del. Analysen bearbetades utifrån samma fyra huvudteman 

med samma ansvarsfördelning. Slutsatsen arbetades fram gemensamt utifrån uppsatsens tre 

frågeställningar, varje uppsatsförfattare ansvarar för varsin frågeställning.  

Särskild ansvarsfördelning: 

Victoria Båveryd: Teori, Metod, Empiri: Konsumentens roll i marknadsföringen, Empiri: 

Kampanjen, Analys, Slutsats: Vad har konsumenternas sociala nätverk för betydelse i turistföretagens 

virala marknadsföring? 

Charlotta Grimfors: Inledning, Tidigare forskning, Empiri: Marknadsföringskanaler, Analys, 

Slutsats: Vilka är effekterna av virala marknadsföringskampanjer? 

Jennifer Speich: Inledning, Teori, Empiri: Marknadsföringsstrategier, Analys, Slutsats: Hur ser 

turistföretagen på marknadsföring genom sociala medier?  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att kartlägga hur nio svenska turistföretag ser på sociala mediers och 

konsumentens roll inom marknadsföring online. Vidare vill uppsatsförfattarna analysera potentiella 

effekter av virala marknadsföringskampanjer. Detta utifrån fyra teoretiska ramverk: webb 2.0, word-

of-mouth, viral marknadsföring samt social valuta. I uppsatsens analys besvaras tre frågeställningar: 

hur ser turistföretagen på marknadsföring genom sociala medier, vad har konsumenternas sociala 

nätverk för betydelse i turistföretagens virala marknadsföring, samt vilka är de upplevda effekterna 

av virala marknadsföringskampanjer? Uppsatsens empiri baseras på data insamlad via nio 

semistrukturerade intervjuer.  

De generella resultaten visar på att konsumentens sociala nätverk online har en stor betydelse för 

företagens marknadsföring online, konsumenterna äger varumärket genom att de i sina sociala 

kanaler kan sprida både positiv och negativ word-of-mouth till det sociala nätverket. Sociala medier 

är en viktig faktor i turistföretagens marknadsföring och företagen måste idag vara närvarande på 

sociala medier då allt fler konsumenter befinner sig online. Studien har även visat att företagen endast 

upplever positiva effekter av företagens virala marknadsföringskampanjer. Kampanjerna leder till att 

konsumenterna integreras i marknadsföringen och sprider företagets varumärke till dess sociala 

nätverk. I och med detta bildas en positiv relation mellan företag och konsument.  

Nyckelord: Dela, Gilla, Hashtagga, Kampanjer, Marknadsföringsstrategi, Social valuta, Tagga, 

Turistföretag, Viral marknadsföring, Webb 2.0, Word-of-mouth. 

Abstract  

The aim of this essay is to identify how nine Swedish tourism companies view the role of social media 

and the consumer in online marketing. Furthermore, the authors will analyze the potential effects of 

viral marketing campaigns. This is based on four theoretical frameworks: web 2.0, word-of-mouth, 

viral marketing and social currency. The analysis answer three questions: how tourism companies 

looks on marketing through social media, what consumer social networks importance of tourism 

businesses viral marketing, and what are the perceived effects of viral marketing campaigns? The 

essays empirics are based on data collected through nine semi-structured interviews. 

The overall results show that the social networks of consumers have a great significance for the 

companies’ online marketing. Through their social media channels, consumers can spread both 

positive and negative word-of-mouth to their social networks, this has the effect that consumers now 

can be said to own the companies’ brands. Social media is an important element of the tourism 

companies’ marketing strategies. Consumers increasing usage of social media means that companies 

today must be present online. Furthermore, the study has shown that tourism companies have only 

seen positive effects of their viral marketing campaigns. The campaigns have the effect of consumers 

integrating with the companies’ marketing and spreading the companies’ brands within their social 

networks. This creates a positive relation between company and consumer. 

Keywords: Share, Like, Hashtag, Campaigns, Marketing strategy, Social currency, Tag, Tourism 

companies, Viral Marketing, Web 2.0, Word-of-mouth. 



   
 

 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Uppsatsen vill kartlägga hur nio svenska turistföretag ser på sociala mediers och konsumentens roll 

inom marknadsföring online, samt förstå vad virala marknadsföringskampanjer har för potentiella 

effekter. Detta har varit möjligt att undersöka genom intervjuer med företagsrepresentanter. 

Uppsatsen utgår från fyra teorier som gjort det möjligt för uppsatsförfattarna att analysera vad som 

framkommit av intervjuerna med respondenterna. I uppsatsens analys besvaras tre frågeställningar: 

hur ser turistföretagen på marknadsföring genom sociala medier, vad har konsumenternas sociala 

nätverk för betydelse i turistföretagens virala marknadsföring, samt vilka är effekterna av virala 

marknadsföringskampanjer? Resultaten som framkom i studien var att: konsumentens sociala nätverk 

online har en stor betydelse för företagens marknadsföring online. Sociala medier är en viktig faktor 

i turistföretagens marknadsföring, då företag idag måste vara närvarande på sociala medier eftersom 

att allt fler konsumenter befinner sig online. Det visade sig även att företagen upplever positiva 

effekter av virala marknadsföringskampanjer.  
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1. Inledning 
 

Webb 2.0 och sociala medier har sedan sin begynnelse utvecklats till ett viktigt 

marknadsföringsredskap inom de flesta branscher, särskilt inom besöksnäringen där word-of-

mouth är en viktig marknadsföringsstrategi. Sociala medier har inneburit att företag kan nå ut till 

sina konsumenter på ett helt nytt sätt (Bennett 2012). Sociala medier har förvandlat sättet som 

företag marknadsför sig på, traditionell marknadsföring genom medier så som tidningar och 

reklamblad väljs bort till förmån för spridning online (viral marknadsföring).  

De nätverk som människor bygger upp online via sociala medier definieras som social valuta. 

Detta är ett begrepp som används inom näringslivet för att beskriva en persons inflytande online: 

vilka kontakter de har och hur de kan påverka dem. Det innebär också hur stort förtroende 

densamma har online. En person med mycket social valuta når många, vilket kopplat till sociala 

medier innebär att det finns större chans för att dennas inlägg eller bilder att “gillas” och ”delas” 

(Kwan 2015). 

Word-of-mouth och viral marknadsföring (word-of-mouth online) innebär att konsumenter sprider 

budskap kopplade till ett företag och dess produkter till varandra, detta har länge ansetts vara en 

fördelaktig marknadsföringsstrategi för företag på grund av dess effektivitet (Grönroos 

2015:283ff). Traditionellt sett har word-of-mouth ansetts uppstå naturligt hos konsumenten, men 

företag har på senare tid, genom kampanjer och erbjudanden, försökt uppmuntra att konsumenter 

sprider deras budskap till sina sociala nätverk (Trusov et al. 2009). Med andra ord försöker företag 

aktivt använda sina konsumenters sociala valuta. En nackdel för företag att på detta sätt använda 

konsumentens sociala valuta, anser uppsatsförfattarna, kan vara att själva grundtanken med word-

of-mouth (att budskapen som sprids är utan företagspåverkan) urholkas. Konsumenter kan börja 

ifrågasätta sina vänners avsikt med att ”gilla” och ”dela” ett företags kampanj, eller att tala gott 

om en specifik produkt. Sociala mediers snabba utveckling kan få konsekvenser som är svåra att 

förutspå i detta tidiga skede.  

Då både teorier och tidigare studier lyfter fram word-of-mouth och viral marknadsföring som 

några av de effektivaste marknadsföringsstrategierna som företag kan använda sig av samt att 

företag idag försöker kontrollera dessa genom bl.a. kampanjer, ser uppsatsförfattarna det som 

intressant att undersöka hur turistföretag, som uppmuntrar word-of-mouth genom virala 

marknadsföringskampanjer, ställer sig inför de eventuella negativa konsekvenserna av detta. 

Uppsatsförfattarna ställer sig frågan: kan word-of-mouth förlora den effektivitet som gör den så 

populär hos företag och är detta något som företag reflekterar kring?  

 

1.1. Bakgrund 

I följande kapitel redogörs bakgrunden till studiens undersökta ämnen. Först beskrivs kopplingen 

mellan sociala medier och marknadsföring, sedan marknadsföringens syfte. Därefter förklaras 

word-of-mouths roll inom marknadsföring. 
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1.1.1. Sociala medier och marknadsföring 

76 procent av internetanvändarna i Sverige är aktiva på någon typ av social media, 2015 hade 70 

procent använt sig av Facebook, 50 procent var aktiva dagligen. 40 procent använde sig av 

Instagram och 23 procent gick in på appen dagligen. Cirka 20 procent av Sveriges 

internetanvändare använder sig av Snapchat, LinkedIn eller Twitter. År 2015 var det 91 procent 

av Sveriges befolkning som använde sig av internet, det betyder att nära 5 respektive 2,5 miljoner 

människor loggade in på Facebook och Instagram dagligen (IIS 2015). Dessa siffror visar att större 

delen av Sveriges konsumenter finns tillgängliga och är aktiva online. 

Under de senaste åren har digitaliseringens snabba utveckling lett till ett flertal positiva fördelar 

för utveckling inom marknadsföring. En av dessa fördelar är att internetanvändarna nu kan 

integrera direkt med varandra på olika forum inom ett oändligt antal kategorier. Sociala medier 

bidrar till att internetanvändarna kan diskutera bland annat idéer, erfarenheter och frågor. Denna 

typ av kommunikation kallas för tvåvägskommunikation och sker mellan olika internetanvändare, 

exempelvis mellan konsumenter eller företag och dess kunder (Constantinides & Fountain 2008). 

Utvecklingen av sociala medier har bidragit till att företag nu får nya verktyg att använda för att 

kommunicera med konsumenter inom önskad målgrupp och segment. Till en början var sociala 

medier endast ett användbart verktyg för ett företags marknadsföring men har nu utvecklats till att 

bli ett nödvändigt verktyg för kommunikation och marknadsföring (Gordon 2009). Sociala medier 

som plattform bidrar även till att företaget kan få en ökad förståelse för konsumenternas beteende, 

dess åsikter, köpbeteenden, medvetenhet samt attityder. Företagets konsumenter kan även ge 

direkt respons angående produkter och tjänster. När kommunikationen mellan företaget och 

konsumenterna utvecklas och förbättras leder detta ofta till lönsamhet, som i sin tur gör att 

företaget växer (Mangold & Faulds 2009). 

1.1.2. Marknadsföringens syfte 

Marknadsföringens främsta syfte anses, traditionellt sätt, vara att skapa försäljning och värva 

kunder. Detta är vad som kallas transaktionsmarknadsföring. Men företag har även ett behov av 

att behålla relationen med sina konsumenter, detta kallas för relationsmarknadsföring. Ett företags 

marknadsföringsstrategi bör alltså inte endast vara att värva kunder utan också, och kanske 

framförallt, till att skapa och vidareutveckla kundkontakter. Det finns tre nivåer av 

marknadsföringssyften: (1) Värva kunder, (2) Behålla kunder och (3) Få kunder att ingå varaktiga 

kundrelationer. Inom transaktionsmarknadsföring vill företaget uppnå den första nivån. Även 

tidigare kunder blir föremål för aktiviteter som syftar till att värva kunder, exempelvis 

reklamkampanjer och förmånliga priser. I de fall företaget och dess konsumenter regelbundet 

interagerar kan företaget försöka utveckla sina kundkontakter på ett sätt som genererar upprepade 

köp. Men även om kunder som gör upprepade köp kan tyckas vara relationsinriktade behöver det 

inte betyda att det finns en verklig relation mellan dem och företaget (Grönroos 2015: 243f). 

1.1.3. Kommunikationsbudskap och word-of-mouths roll inom marknadsföring 

 

Duncan och Moriarty (1997, se Grönroos 2015:280) definierade fyra olika sorters källor för 

kommunikationsbudskap: planerade budskap, produktbudskap, servicebudskap och oplanerade 
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budskap. Planerade budskap är resultatet av en marknadskommunikationskampanj, 

produktbudskap är det budskap som de fysiska attributen hos en produkt sänder ut och 

servicebudskap uppstår i serviceprocesser. Oplanerade budskap anses av konsumenter att vara de 

mest pålitliga och förmedlas ofta av dem själva, i detta ingår word-of-mouth. Planerade budskap 

anses vara de minst pålitliga då dessa är formulerade av företaget men det är ofta dessa som blir 

huvudsakligt fokus för ett företags marknadskommunikation. Att företag bortser från de andra tre 

budskapskällorna beror oftast inte på att de är mindre effektiva än planerade budskap utan för att 

de är svårare att planera (Grönroos 2015:280ff). Word-of-mouth har vanligtvis en enorm 

marknadsföringseffekt och ger ofta en större effekt än företagets planerade budskap. Grönroos 

(2013:283) skriver: 

“Word-of-mouth är budskap om företaget, dess pålitlighet och tillförlitlighet, dess driftsätt, dess varor 

och tjänster och så vidare som förmedlas från en person till en annan. Ur den potentiella kundens 

perspektiv är en person som har personlig erfarenhet av tjänsteföretag en objektiv informationskälla.”  

Forskning har visat att det finns ett samband mellan mängden positiv word-of-mouth och ett 

företags tillväxt, eftersom tillväxt ofta förväntas vara en nyckelfaktor när det kommer till 

lönsamhet. Det är positivt ur ett lönsamhetsperspektiv med många konsumenter som 

rekommenderar företaget till andra. Det är i princip omöjligt för marknadsförare att styra word-

of-mouth och diskussioner i sociala medier utan de kan endast hantera detta indirekt genom att 

arbeta aktivt för att misstag och negativa kundupplevelser inte ska ske. En hög andel negativ word-

of-mouth gör att de planerade budskapen, så som reklamkampanjer, blir mindre effektiva. Positiv 

word-of-mouth får istället effekten att behovet av marknadskommunikation i form av exempelvis 

reklam minskar (Grönroos 2015:283ff). 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur nio svenska turistföretag ser på sociala mediers och 

konsumentens roll inom marknadsföring online, samt analysera vilka potentiella effekter företagen 

upplever till följd av virala marknadsföringskampanjer.  

1.3. Frågeställningar 

Hur ser turistföretagen på marknadsföring genom sociala medier?   

Vad har konsumenternas sociala nätverk för betydelse i turistföretagens virala marknadsföring?  

Vilka är de upplevda effekterna av virala marknadsföringskampanjer? 

1.4. Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka hur nio svenska turistföretag ser på sociala mediers och 

konsumentens roll inom marknadsföring online. Vidare vill uppsatsförfattarna analysera de 

potentiella effekterna av virala marknadsföringskampanjer. Uppsatsen är avgränsad till att endast 

undersöka turistföretag som delat kampanjer (se bilaga 2) på sociala medier, där konsumenten 

uppmanats att ”dela”, “gilla”, ”tagga” vänner och/eller använda en förutbestämd ”hashtag” för 

chansen att vinna ett pris eller ta del av olika typer av erbjudanden. Uppsatsen är även avgränsad 
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till att endast undersöka ur ett företagsperspektiv och exkluderar därmed konsumentperspektivet. 

Ingen vikt har lagts vid företagens storlek då uppsatsen endast syftar till att få 

företagsrepresentantens syn på fenomenet. 

1.5. Definitioner 

 

”Dela” – Tillämpas i uppsatsen med betydelsen att konsumenten sprider något (exempelvis en bild 

eller en kampanj) skapat av företaget genom att publicera det i sina sociala medier. Att 

konsumenten delar kampanjen innebär att den blir synlig för konsumentens sociala nätverk online.  

“Gilla” – Tillämpas i uppsatsen med betydelsen att konsumenten gillar ett företags sociala 

mediesidor. Att gilla en sida, inlägg, bild eller kommentar på exempelvis Facebook och Instagram 

innebär att konsumenten tycker om det som företaget delar i sina sociala kanaler.  

”Hashtagga” – Tillämpas i uppsatsen med betydelsen att när företag eller konsumenter markerar 

ett ord eller mening med ett nummertecken (#), på engelska ”hashtag”, detta gör ordet/meningen 

sökbart online.  

”Tagga” – Tillämpas i uppsatsen med betydelsen att företaget, och i sin tur konsumenten, märker 

upp sitt inlägg eller bild med namnet på ett företag som länkar till deras sociala medier. 

Konsumenten kan även tagga sina vänner vilket innebär att företagets sociala medier länkas till 

konsumentens sociala nätverk online. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som valt att tillämpas i uppsatsen; 

webb 2.0, word-of-mouth, viral marknadsföring och social valuta. Kapitlet börjar med en 

förklaring till teoriernas relevans och koppling till varandra. 

 

Teorierna som uppsatsen utgår ifrån är webb 2.0, word-of-mouth, viral marknadsföring samt social 

valuta. Uppsatsen fokuserar på hur kommunikation inom konsumenters sociala nätverk online 

uppmuntras av företag genom marknadsföringskampanjer. Tidigare forskning har i stor 

utsträckning fokus på konsumenten (Tiago & Veríssimo 2014), denna uppsats lägger istället fokus 

på företaget. Webb 2.0 är den teknik som gjort skapandet av interaktiva mötesplatser online möjlig 

(Berthon et al. 2012). Dessa mötesplatser tar sig ofta formen av sociala medier när individer kan 

sprida budskap till varandra. Traditionell word-of-mouth, ansedd som en de mest effektiva 

marknadsföringsstrategierna (Nail 2005, se Trusov et al. 2009), har i sin onlineform fått namnet 

viral marknadsföring. Viral marknadsföring liknar word-of-mouth på många sätt (Cruz & Fill 

2008, Baines & Fill 2014) och även här finns en utveckling av att företag, genom bl.a. kampanjer 

som erbjuder ersättning av något slag, försöker uppmuntra och påverka konsumenters budskap 

(Nilsson 2011, de Bryun & Lilien 2008, Trusov et al. 2009). Genom sociala medier och virala 

marknadsföringskampanjer kan företag ta del av konsumenters sociala valuta, de sociala nätverk 

inom vilka individer har inflytande att påverka varandra (Lobschat et al. 2013), och på så sätt 

möjligen påverka mängden samt innehållet i budskapen som sprids om företaget.  

2.1. Webb 2.0  

Webben har blivit till en interaktiv plats där deltagarna har större påverkan över informationen, 

detta på grund av att konsumenterna inte endast kan ta del av information och produkter utan även 

producera och konsumera dem (Jenkins et al. 2013:71). Webb 2.0 kan beskrivas som den tekniska 

infrastruktur som möjliggör fenomenet kollektiv media och underlättar användarskapat innehåll 

(Berthon et al. 2012). Uttrycket webb 2.0 myntades 2004 vid en konferens, och fenomenet 

beskrevs som att företag anammade internet som plattform och dess olika styrkor, men Berthon et 

al. (2012) menar istället att det är konsumenter som har utnyttjat webb 2.0 plattformen. Webb 2.0 

har enligt Berthon et al. (2012) lett till tre huvudsakliga förändringar: saker görs via webben, det 

är konsumenten som skapar värde, samt att det är individen och gruppen som har makten över 

produkten.  

Webb 2.0 är inget utan sina användare menar Gauntlett (2011), konsumenterna skapar innehållet 

och värdet av produkten. Dock får inte konsumenterna själva en del av den ekonomiska vinsten 

(Gauntlett 2011) och företagen erbjuder istället sina konsumenter en materiell ersättning mot att 

de sprider företagets budskap vidare till sitt sociala nätverk (Qualman 2011:100). Dessa typer av 

referenser, och positiva eller negativa uttalanden från konsumenten, ger en tillförlitlighet och 

pålitlighet som företagen inte kan förmedla på egen hand genom sina sociala kanaler. Skulle 

produkten eller upplevelsen vara kopplad till en ekonomisk kompensation för att konsumenten 

sprider produkten i sina sociala nätverk så tappar produkten och budskapet sitt värde (Jenkins et 

al. 2014:97).  
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Nilsson (2011) menar att webb 2.0 grundades i att företagens tidigare marknadsföringsstrategier 

inte längre var effektiva i den moderna digitala världen, utan de var tvungna att involvera och 

vidmakthålla en dialog med konsumenterna. Kommunikationen mellan konsumenterna 

kännetecknas av ärlighet, vilket även företagen måste agera efter. Vill företag marknadsföra sig 

online måste de integrera konsumenten i produkten, och förmedla ett trovärdigt och äkta budskap 

menar Nilsson (2011:94). Det är viktigt att företag förstår hur webb 2.0 fungerar, dess betydelse, 

och vilka fenomen som det möjliggör. Berthon et al. (2012) menar att det också är viktigt att förstå 

sin konsument och sociala medier.  

McKinsey (2007) studerade tekniken hos webb 2.0 med anledning av att marknadschefer bättre 

ska kunna möta den allt mer globala marknaden. Tre orsakande effekter kunde uttydas: (1) mer 

aktivitet på webben än vid pappret på skrivbordet (2) värdeproduktionen sker hos konsumenten 

istället för hos företaget samt (3) fokus hamnar på konsumenten istället för på företaget. Webb 2.0 

är en samling utav tekniska innovationer som underlättar att skapa innehåll, samverkan och 

innovation på internet. I samband med fokusförskjutningen från företag till konsument sker även 

förskjutning från publicering till deltagare samt från samhällen till individer (McKinsey 2007). I 

en annan studie kan det utläsas av resultatet att den nya webbplatsens framgång beror på 

konsumenternas inflytande på företaget genom webb 2.0, som även har haft en stor global 

betydelse för marknadsförare. Webb 2.0 har, enligt studien, gett upphov till det som idag kallas 

för ”sociala medier” och även fått de kreativa konsumenterna att utvecklas (Tapscott & Williams 

2007).  

En studie genomförd av Constantinides & Fountain (2008) visade nya sidor utav webb 2.0 som 

det inte forskats kring tidigare. De menar att innehållet som publiceras i webb 2.0 huvudsakligen 

publiceras av anonyma användare vilka saknar kvalitativa referenser och där av blir mindre 

trovärdiga. Den traditionella marknadsföringen, där företagen hade kontroll över vad som visades 

av dess produkter och tjänster, försvinner allt mer i takt med att webb 2.0 växer och konsumenten 

får än mer inflytande och kontroll över företaget. Författarna till studien menar dock inte att det 

endast finns mindre positiva faktorer med webb 2.0 utan ser också till det faktum att detta nya 

marknadsföringsfenomen leder till nya möjligheter i det digitala mötet med konsumenten 

(Constantinides & Fountain 2008).  

2.2. Word-of-mouth   

Word-of-mouth definieras av Arndt (1967, se Buttle 1998) som en “…oral, person-to-person 

communication between a receiver and a communicator whom the receiver perceives as non-

commercial, regarding brand, product or service.” År 2005 genomförde Brown et al. (2005) en 

studie om fenomenet word-of-mouth och beskriver den bakomliggande grundläggande idén som 

att sprida information om produkter, tjänster, butiker och företag från en konsument till en annan. 

Forskarna menar att word-of-mouth, som kommunikationsmetod, överförs från en individ till en 

annan via personligt möte eller via sociala medier (Brown et al. 2005). Word-of-mouth kallas 

ibland den mest effektiva marknadsföringsstrategin, detta kan sättas i relation till att traditionell 

marknadsföring så som reklam har blivit mer ineffektiv (Nail 2005, se Trusov et al. 2009). Word-

of-mouth som marknadsföringsstrategi lockar många företag då den överkommer konsumentens 
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reklammotstånd, samtidigt som den är billigare och budskapet når mottagaren snabbare (Trusov 

et al. 2009).  

Trusov et al. (2009) menar att word-of-mouth är effektivare än traditionell marknadsföring, detta 

styrker påståendet som Buttle gör gällande att forskning styrker att word-of-mouth har mycket 

större inflytande på konsumentbeteende än andra källor kontrollerade av marknadsförare (Buttle 

1998). Word-of-mouth är effektivare än reklam när det kommer till att skapa medvetenhet hos 

konsumenten gällande produkter och i att säkerställa ett köpbeslut. Detta beror sannolikt på att 

konsumenten ser avsändaren av word-of-mouth som mer trovärdig och att kommunikationen 

mellan människor är mer flexibel (Buttle 1998). Word-of-mouth kan påverka beslut både positivt 

och negativt och studier har visat att en missnöjd konsument sprider word-of-mouth till dubbelt så 

många potentiella konsumenter än en nöjd konsument (Buttle 1998). Word-of-mouth påverkar 

sannolikheten att mottagaren köper varumärket som budskapet relaterar, både mängden positiv 

respektive negativ word-of-mouth samt effekten av mängden positiv respektive negativ word-of-

mouth påverkar sannolikheten för köp (East et al. 2008). Chevalier & Mayzlin (2006) visade på 

att när antalet kundrecensioner, online via internet och sociala medier, av ett företags produkter 

och tjänster ökar förstärks företagets försäljning och ger en ökad vinst. 

Internet har gjort det enklare än någonsin för människor att sprida information, detta har fått 

konsekvensen att även word-of-mouth sprids på ett helt annat sätt. Denna spridning är svår för 

marknadsförare att kontrollera, men är något som företag försöker utnyttja (de Bruyn & Lilien 

2008). Konsumenter kan sprida word-of-mouth avsiktligt eller oavsiktligt. När en konsument vill 

marknadsföra en produkt och dela med sig av information till personer i sin närhet så sker det en 

avsiktlig spridning. Incitamentet till att sprida information kan vara att konsumenten helt enkelt 

vill dela med sig av fördelen med produkten i fråga, för att den är rolig, spännande eller faktiskt 

kan vara till hjälp för någon annan. Men konsumenten kan också drivas av något mer explicit, 

exempelvis ekonomisk ersättning (de Bruyn & Lilien 2008). Detta tyder på att företag kan utnyttja 

konsumenters nätverk och stimulera word-of-mouth för att marknadsföra en produkt eller service 

(de Bruyn & Lilien 2008).  

Lovett et al. (2013) beskriver att konsumenten motiveras till att sprida word-of-mouth av tre 

huvudsakliga anledningar: social motivation (”social”), känslomässig motivation (”emotional”) 

och funktionell motivation (”functional”). Den sociala motivationen är önskan att sända ut signaler 

som påvisar konsumentens egna ”unikhet”, expertis eller sociala status. Människan har ett behov 

att socialisera och kommunicera och produkter kan fungera som samtalsämnen, därför motiveras 

word-of-mouth av människans naturliga behov till kommunikation (Lovett et al. 2013). Den 

känslomässiga motivationen är konsumentens behov att dela med sig av en positiv eller negativ 

upplevelse för att hantera sina känslor, word-of-mouth stimuleras särskilt av tillfredsställelse och 

upphetsning för en produkt eller tjänst (Lovett et al. 2013). Den funktionella motivationen är 

kopplad till konsumentens vilja och behov att ta del av och dela med sig av information. Word-of-

mouth har också visats vara särskilt användbart när det kommer till att samla information om mer 

abstrakta produkter, exempelvis upplevelser (Lovett et al. 2013). Lovett et al. (2013) påpekar att 

det är troligt att konsumentens motivation att sprida word-of-mouth skiljer sig när det kommer till 

offline respektive online word-of-mouth. Offline word-of-mouth är oftast en mer direkt och 

intimare kommunikation är online word-of-mouth som kan sändas ut till flera mottagare samtidigt 
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och inte får någon omedelbar feedback. Deras studie kommer fram till att spridningsanledningar 

offline rankas: känslomässig, funktionell och social motivation, och online rankas: social, 

funktionell och känslomässig (Lovett et al. 2013). Hennig-Thurau et al. (2004) genomförde en 

studie om individers spridning, genom word-of-mouth, över internet via olika sociala digitala 

kanaler. Studiens resultat visade att det finns olika motivationer för konsumenter att engagera sig 

och sprida information genom word-of-mouth. Det primära motivet var sociala förmåner, det 

sekundära var ekonomisk vinst och det tertiära var självförbättring (Hennig-Thurau et al. 2004).  

Det blir allt vanligare att företag erbjuder någon form av kompensation till sina konsumenter för 

att stimulera word-of-mouth. Trusov et al (2009) poängterar dock att det är svårt att förutspå 

eventuell kvalitetsskillnad på word-of-mouth som sker naturligt och stimulerad word-of-mouth. 

De ställer därför sig frågande till om stimulerad word-of-mouth skulle vara lika effektiv som 

naturlig, speciellt om fallet är så att det är uppenbart för mottagaren att avsändaren av budskapet 

på något sätt blivit kompenserad av företaget (Trusov et al. 2009). Buttle (1998) beskriver att det 

som skiljer word-of-mouth från reklam egentligen bara är att budskapet sprids av avsändare som 

mottagaren anser vara oberoende från företagspåverkan. Men i och med att företag nu stimulerar 

och kompenserar konsumenters word-of-mouth så börjar denna gränsdragning bli otydligare 

(Buttle 1998).  

2.3. Viral marknadsföring 

Uttrycket viral marknadsföring myntades av Juvertson & Draper (1997, se Cruz & Fill 2008) för 

att beskriva Hotmails mejltjänst och definierades som “network-enhanced word-of-mouth”. Sedan 

dess har viral marknadsföring och elektronisk word-of-mouth getts flera olika namn så som 

“internet word-of-mouth”, “word-of-mouse”, “stealth marketing”, “referral marketing” samt 

“buzz marketing” (Cruz & Fill 2008). Viral marknadsföring kan enklast förklaras som en 

vidareutveckling av word-of-mouth där budskapet kommuniceras elektroniskt. Till skillnad från 

word-of-mouth kan viral marknadsföring vara mer målinriktad då nyckelindivider som frivilligt 

kommer sprida budskapet vidare till sitt nätverk kan pekas ut av företaget, och på så sätt ges 

företagets produkt och budskap hög trovärdighet (Baines & Fill 2014:367). Ofta är det innehåll 

som sprids via viral marknadsföring på något sätt provokativt, det är också vanligt att företaget 

som står bakom budskapet kan identifieras (Baines & Fill 2014:618). 

Det är svårt för marknadsförare att fastställa effekten av viral marknadsföring och ifall en specifik 

viral marknadsföringskampanj faktiskt lett till en högre marknadsandel (Ferguson 2008). Men om 

ett företag blir viralt så kan det få väldigt positiva effekter enligt Ferguson (2008). Företaget kan 

sprida information om en ny produkt eller tjänst snabbt, generera ”buzz” på en helt ny nivå samt 

få ett inflytande över varumärkesambassadörer (“brand evangelists”) som kan uppmuntra andra 

att pröva och köpa produkten (Ferguson 2008). Men för att vara framgångsrik så bör ett företags 

marknadsföringskampanj också kopplas till dess kundstrategi. Ett sätt kan vara att samla 

information om målgruppen och engagera företags högst värderade kundsegment. Vissa inom 

marknadsföring tror att viral marknadsföring kan ersätta insamlande och analys av kunddata men 

detta håller inte Ferguson (2008) med om, han anser att exempelvis identifiera sina konsumenter 

är otroligt viktigt för att företag ska kunna bygga upp lojalitet.  
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Cruz & Fill (2008) menar att det inom akademin inte finns någon etablerad metod för att utvärdera 

viral marknadsföring utan att många baserar sina metoder på hur man inom forskningen tidigare 

har studerat word-of-mouth. Forskare har jämfört viral marknadsföring med biologiska virus och 

gör liknelsen att virala marknadsföringskampanjer är som en digital nysning som sprider 

miljontals partiklar som smittar de som kommer i kontakt med dem, genom att jämföra viral 

marknadsföring med biologiska virus så menar forskare att det blir tydligt hur effektiv men 

samtidigt svårkontrollerad viral marknadsföring kan vara (Cruz & Fill 2008). Exempelvis kallar 

Kaplan & Haenlein (2011) spridningen av en specifik YouTube-video, som fick 23 miljoner 

visningar på ett och ett halvt dygn, för en epidemi och liknar det vid svininfluensan och digerdöden 

för att påvisa effektiviteten av den virala marknadsföringskampanjen.  

Cruz & Fill (2008) vill mena att det som anses vara fördelen med viral marknadsföring, framför 

traditionell marknadsföring och liksom word-of-mouth, är att det har relativt låga kostnader samt 

når en stor andel människor snabbt. Den stora nackdelen anses vara saknaden av kontroll över 

budskap och dess spridning. De menar också att det finns en svårighet i att nå specifika och 

nischade kundsegment, detta behöver inte ses som något negativt om man anser att viral 

marknadsföring är till för att nå så många som möjligt på så kort tid. Men om målet är det motsatta, 

att nå en mindre och mer specifik grupp, så kan det vara svårt för ett företag att mäta hur 

framgångsrik kampanjen varit. Detta är något som även Ho & Dempsey (2008) tar upp, den virala 

marknadsföringens problem med att nå ut till rätt målgrupp. Det blir svårt för företaget att 

marknadsföra produkten eller tjänsten till den grupp av människor som faktiskt är intresserade av 

att konsumera den. För att viral marknadsföring ska fungera kräver det att rätt personer tar del av 

rätt budskap under rätt omständigheter (Kaplan & Haenlein 2011).   

Genom webb 2.0 och sociala medier har avståndet mellan konsument och företag minskat och 

samspelet mellan konsumenter har ökat, men också mellan företag och konsument (Faulds & 

Mangold 2009). En faktor som har bidragit till att sociala medier har fått en sådan stor 

genomslagskraft är människors vilja att känna gemenskap. Faulds och Mangold (2009) påstår att 

människor har en medfödd vilja att samspela och influera varandra, de menar att detta är något 

som företag bör dra nytta av i sina marknadsföringsstrategier. Den kommunikation som företaget 

skapar med sina konsumenter kan användas till att nå ut med produkter samt få respons och 

därigenom framställa produkter och upplevelser som är anpassade efter efterfrågan och begäran. 

Faulds och Mangold (2009) menar också att när företag integrerar konsumenterna i 

utvecklingsarbetet eller genom att inkludera dem i produkten så skapar det en tätare kontakt mellan 

de båda parterna. Detta är något som även Ferguson (2008) lyfter fram.  

Ho & Dempsey (2008) kallar de konsumenter som är mer villiga att sprida viral marknadsföring 

för “e-mavens” efter uttrycket market mavens, personer som konstant införskaffar sig och sprider 

generell marknadsinformation. Denna typ av person är något som också lyfts fram av Cruz & Fill 

(2008) som kallar dem för “efluentials”. Ferguson (2008) nämner något han kallar för “brand 

evangelists” och menar med detta konsumenter som aktivt förespråkar sina favoritprodukter och 

tjänster till sina nära och kära samt kollegor. Kaplan & Haenlein (2011) nämner också market 

mavens och även “social hubs”, personer som har exceptionellt stora sociala nätverk och som kan 

verka som brygga mellan människor från olika subkulturer. Ho & Dempsey (2008) menar att e-

mavens är särskilt villiga att särskilja sig från gruppen och sprida innehåll för att visa sin egen 
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unikhet, genom att vara villiga att särskilja sig från gruppen så ses dessa människor som särskilt 

inflytelserika av andra. Camarero et al. (2011) genomförde en studie som visade resultatet att viral 

kommunikation har lett individer till att ”betala” med sina nätverk och att det på så vis blir av 

intresse för företagen då de får spridning.  

Tiago & Veríssimo (2014) menar att det krävs av företagen att göra förändringar i dess 

marknadsföringsstrategier när förändringar sker i konsumenternas beteenden. Deras studie visar 

att år 2014 fokuserar forskningen, kring marknadsföring online, mer på kunden än på företaget. 

Detta med motiveringen att förståelse för den digitala marknadsföringen och sociala medier finns 

där användningen sker, alltså hos kunden. Författarna till studien menar att företaget måste 

fokusera på en relationsbaserad marknadsföring där konsumenterna interagerar med varandra samt 

företaget (Tiago & Veríssimo 2014).     

2.4.  Social valuta    

 

Begreppet social valuta grundar sig i idén om socialt kapital. Skillnaden dem emellan är att social 

valuta fokuserar på relationerna inom det sociala nätverket. Det handlar om sociala interaktioner 

och förhållandet till ett varumärke eller en produkt, medan socialt kapital oftast undersöks i större 

sammanhang. Det är allt vanligare med social interaktion på internet och därför kan teorin om 

socialt kapital överföras till den digitala världen, genom social valuta, enligt Lobschat et al. (2013). 

Social valuta kan förstås ur ett företagsperspektiv, och då som de resurser som företaget har i olika 

typer av sociala nätverk. Social valuta ger, på en individnivå, en känsla av samhörighet, det ger 

tillgång till information, bygger upp en identitet, samt ger status och erkännande inom det sociala 

nätverket online (Lobschat et al. 2013). Desto fler kontakter och större inflytande en individ har 

inom sitt sociala nätverk desto mer social valuta besitter personen. Lobschat et al. (2013) 

genomförde en studie om bland annat fenomenet social valuta. De beskriver i studien social valuta 

som en konceptualisering avsedd för att mäta alla aspekter av det sociala värdet en individ har, 

genom olika kanaler, så som utbyte av information, åsikter etcetera. Den sociala valutan mäts, 

enligt forskarna, genom hur brett socialt nätverk individen har (Lobschat et al. 2013). Andra 

forskare, Algesheimer et al. (2010) utförde en studie där de beskrev social valuta som kunders 

relationer till hela samhällen, dess företag och därefter till företagets produkter och tjänster. De 

menar på att samhällsstrukturen, samt individens identifikation till samhället, även bestämmer hur 

denna förhåller sig till dess sociala valuta (Algesheimer et al. 2010). 

Utbytet av social valuta är värdefullt för att förstå betydelsen av social marknadsföring (Evrenos 

& Lundberg 2014). Evrenos & Lundberg (2014) menar att utbytet av social valuta måste öka och 

expandera för att förstå den sociala marknadsföringen idag, som ofta är indirekta mellan flera 

parter, och involverar abstrakta och symboliska aspekter. Den sociala marknadsföringen kan ses 

som ett utbyte av sociala och ekonomisk relationer mellan individer (Evrenos & Lundberg 2014). 

Social valuta är avsedd att mäta alla aspekter av det sociala värdet i olika sociala samspel, såsom 

utbyte av information och åsikter mellan individer. För att förstå de olika dimensionerna av social 

valuta bör utbytet av information från konsument till konsument ses till. Detta för att det i sin tur 

kan forma konsumentens uppfattning om ett varumärke eller produkt (Lobschat et al. 2013).  
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Lobschat et al. (2013) pekar på att mängden information som florerar kring ett varumärke, på 

internet eller mellan konsumenter, kan ha en betydande roll i hur konsumenter uppfattar 

varumärket. Därför identifierar de konversation som att vara den mängd positiv information som 

en konsument får, både online och offline. Ju mer ett varumärke diskuteras på sociala plattformar 

och i det verkliga livet, desto mer sannolikt är det att varumärket hela tiden finns tillgängligt i 

konsumentens medvetande, vilket i sin tur påverkar andra i dess tillvaro. När en konsument aktivt 

”promotar” ett varumärkes fördelar för dennas sociala nätverk sänds det ut en signal om vilka 

kvalitéer produkten eller varumärket har och då skapas det positiva eller negativa uppfattningar 

om varumärket. Konsumenten som marknadsför företaget genom sina sociala kanaler och nätverk 

skapar intresse kring produkten eller varumärket. Att konsumenten på detta sätt talar gott om ett 

varumärke kan i stor utsträckning påverka hur andra ser på det, och därmed definierar Lobschat et 

al. (2013) opinionsbildning som en typ av social valuta. Information handlar om det sociala utbytet 

mellan konsumenter och innehållet som sprids. Detta kan vidare generera olika fördelar för 

konsumenten som för informationen. Att integrera med andra varumärkens konsumenter kan 

också skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet menar Lobschat et al. (2013). Denna typ av 

känslomässigt engagemang skapar olika typer av personlig interaktion mellan ett varumärkes 

användare och frambringar gemensamma upplevelser kring konsumtionen. Konsumenter kan 

genom att integrera kring ett varumärke uppnå en personlig utveckling, såsom ökad självkänsla. 

Lobschat et al. (2013) menar på att tidigare sociologiska studier har visat att interaktion i olika 

typer av nätverk har resulterat i välbefinnande och minskad oro samt bättre mental och fysisk 

hälsa. De menar att varumärkesrelaterade interaktioner mellan konsumenter också kan ha dessa 

effekter, med tanke den starka känslan av samhörighet som förekommer inom 

konsumentgrupperna. Detta menar då författarna är användbart. En annan viktig aspekt är att 

beakta hur konsumenter framställer sig i en grupp och skapar identitet. Inom gruppen kan 

konsumenter uttrycka sin personlighet, och utveckla en känsla av samhörighet på den sociala 

plattformen online (Lobschat et al. 2013). 
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3. Metod 

I följande kapitel redogörs hur uppsatsförfattarna förhållit sig till det inkomna materialet tillika 

teorier samt tidigare forskning. Vidare beskrivs hur den teoretiska vetenskapen spelat in, hur de 

som omfattas av studien valts ut samt hur det empiriska materialet samlats in och transkriberats. 

3.1. Ansats 

Uppsatsförfattarna har i denna studie, som undersöker hur nio svenska turistföretag ser på sociala 

mediers och konsumentens roll inom marknadsföring online, valt att tillämpa en kvalitativ metod. 

Uppsatsförfattarna har även under processen och uppsatsskrivandet varierat mellan olika 

abstraktionsnivåer. Den första nivån kallas för induktion. Med denna menas att studien, till en 

början, grundas på en empirisk verklighet som undersöks och sammanfattas med stöd från teorier. 

Relevanta teorier kan därefter tas fram utifrån det empiriska material som samlats in för uppsatsen, 

i detta fall genom nio semistrukturerade intervjuer. Den andra nivån, deduktion, innebär motsatt 

tillvägagånssätt från det induktiva. Redan valda teorier ligger inom deduktiva tillvägagångsättet 

till grund för hur det empiriska materialet skall samlas in och behandlas (Björklund & Paulsson, 

2012:64f). Att pendla mellan induktion och deduktion kallas abduktion, och det är vad som gjorts 

i denna studie.  

 

Uppsatsens primärdata och empiriska del bygger på nio semistrukturerade intervjuer (Aspers 

2011:143) med representanter från olika turistföretag. Uppsatsen ämnar redogöra för den bild som 

näringslivet har av det undersökta ämnet, samt kunna urskilja olika teman som gör det möjligt att 

jämföra det empiriska materialet mot de teoretiska utgångspunkterna. Kännetecknande för den 

kvalitativa metoden är ambitionen att försöka förstå, noggrant undersöka helheten, samt att 

integrera i forskningsfältet (Aspers 2011:33). Den kvalitativa forskningsstrategin lägger stor vikt 

vid ord som framkommit genom intervjuer, vilket uppsatsförfattarna i denna studie ämnat göra 

genom semistrukturerade intervjuer med tydligt angivna frågor (Aspers 2011:140f). 

3.2. Presentation utav respondenterna 

 

Gröna Lunds Tivoli är en nöjespark i Stockholm som erbjuder sina besökare ett blandat utbud av 

attraktioner, restauranger, spel och konserter. Den 4 april 2016 publicerades en kampanj på 

företagets Instagram där konsumenter hade chansen att vinna fri entré och fria åk under en hel dag. 

Den 16 maj 2016 höll uppsatsförfattarna en intervju med Johanna Kjellser, webbkommunikatör 

på Gröna Lunds Tivoli, på Gröna Lunds kontor i Stockholm. 

Hjo Flytbastu är ett företag som erbjuder företag- eller privatbokningar av flytbastu i Hjo, 

Västergötland. Företaget marknadsför sig som att vara en garanterad upplevelse året runt passande 

exempelvis möhippor, företagsevent eller middagar. I november 2014 tävlade man ut ett 

presentkort värt 500 kr i utbyte mot att konsumenter “gillade” och ”delade” tävlingsinlägget på 

Facebook. Den 20 april 2016 genomförde uppsatsförfattarna en telefonintervju med David 

Davidsson, ägare av Hjo Flytbastu.  
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Liseberg är en nöjespark belägen i Göteborg som erbjuder sina besökare 41 olika åk- och 

upplevelseattraktioner, spel och lyckohjul, restauranger, dansbana och mer. Till sommarsäsongen 

2016 skapade företaget en ny trädgård inne i parken som även innehöll två nya attraktioner: 

AeroSpin och Blomsterkarusellen. Den 23 april 2016 startade Liseberg tävlingen “Chairospin” i 

samarbete med fem YouTube-profiler där företaget uppmanade konsumenter att filma sig själva 

snurrandes på en stol, ladda upp filmen på Instagram samt ”tagga” den med deras tre ”hashtags”: 

#chairospin, #aerospin och #liseberg samt en av YouTube-profilernas Instagram-konton. Detta för 

chansen att bli utvald till ett av de fem lagen som YouTube-profilerna var lagkaptener för och tävla 

med dem i Lisebergs attraktion AeroSpin den 28 maj 2016. Den 9 maj 2016 höll en av 

uppsatsförfattarna en telefonintervju med Katarina Kolb, chef för PR och sociala medier på 

Liseberg. 

Nordic Light Hotel är ett hotell i Stockholm tillhörande gruppen Nordic Hotels & Resorts som 

ägs och drivs av företaget Nordic Choice Hotels. År 2014 hade Nordic Light Hotel en kampanj 

där gäster kunde helt eller delvis betala sin vistelse med hjälp av sina nätverk på sociala medier, 

kampanjen hette “Sociala nätverk som valuta”. Beroende på hur många Instagram-följare eller 

Facebook-vänner gästen hade så kunde hen få rabatt, exempelvis gav 500 vänner på Facebook 5 

% rabatt medan 2000 vänner gav gästen 100 % rabatt. Utöver detta behövde gästen också “dela” 

inlägg och nämna Nordic Light Hotel i sina sociala medier under sin vistelse. Kampanjen pågick 

fram till 19 december 2014. Den 22 april 2016 genomförde uppsatsförfattarna en intervju med 

Niclas Ingwall, försäljning och marknadschef för Nordic Light Hotel och Nordic C Hotel. 

Intervjun genomfördes i Nordic C Hotels lokaler.   

SAS är ett flygbolag som erbjuder resor till flertalet destinationer runt om i världen. SAS har haft 

flertalet kampanjer, exempelvis anordnade de 2015 tävlingen “True Traveler Moment” där 

konsumenter uppmanades att lägga upp bilder på Instagram och använda tävlingens ”hashtag” 

samt ”tagga” SAS för att ha en chans att vinna en resa till Hong Kong. Den 28 april 2016 

genomförde två av uppsatsförfattarna en intervju med Anton Vanhatalo van Rijn, digital marketing 

manager på SAS, i SAS lokaler i Solna. 

Resia är ett reseföretag som säljer semester-, affärs-, grupp- och konferensresor. Den 26 november 

2014 lade Resia upp en tävling på sin Facebook-sida där deltagare kunde vinna presentkort värda 

5000 kr, för att delta krävdes det att man publicerade en egen bild på Instagram och använde deras 

”hashtag” #kvarhemma. Den 20 april 2016 skickades intervjufrågor till Marie Lindgren, 

kampanjansvarig och gruppchef marknadskommunikation på Resia, över mejl. 

Scandjet är en researrangör som säljer resor till bland annat Kroatien och Italien. I november 2013 

lade företaget ut en bild på sin Facebook-sida och bad konsumenter att “dela” bilden, “gilla” sidan 

samt ”tagga” en vän i bildens kommentarsfält för chansen att vinna en paketresa till Kroatien. Den 

6 maj 2016 höll en av uppsatsförfattarna en telefonintervju med Johanna Jansson, online marketing 

manager på Scandjet. 

Ski Unlimited är en researrangör som arbetar med att ta fram kundanpassade konferens- och 

företagsresor med fokus på fjäll och alper. Ski Unlimited ingår i resekoncernen Unlimited Travel 

Group. I oktober 2015 anordnade företaget en Instagram-tävling där konsumenter uppmanades att 
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“dela” med sig av sina bästa skidbilder och vinterminnen genom att ladda upp en bild på Instagram 

och ”hashtagga” Ski Unlimited för att kunna vinna skidglasögon. Den 13 maj 2016 höll en av 

uppsatsförfattarna en intervju över telefon med Karolina Krejci, marketing, sales och project 

manager på Ski Unlimited. 

Xtravel är ett resebolag som arrangerar surf-, skid- och äventyrsresor. Den 11 januari 2016 lade 

Xtravel upp en bild på sin Instagram där man tävlade ut fyra tur- och retur flygbiljetter till Zürich. 

För att delta behövde konsumenter lägga upp en egen bild på Instagram eller Facebook där man 

”taggade” företaget och använde deras ”hashtag”. Den 2 maj 2016 genomförde uppsatsförfattarna 

en intervju med Eric Asmussen, VD och grundare av Xtravel, på Xtravels kontor i Stockholm. 

3.3. Semistrukturerade intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer tillämpas för att behandla uppsatsens ämne på ett djupgående sätt. 

Möjlighet fanns även för uppsatsförfattarna att ställa följdfrågor till intervjupersonerna, och där 

igenom få ut så mycket som möjligt under intervjutillfället. Intervjuguiden möjliggjorde att 

uppsatsförfattarna kunde behålla den röda tråden under intervjutillfället (Aspers 2011:143). 

Uppsatsförfattarna upplevde att intervjuguiden var ett bra redskap under intervjun och 

möjliggjorde den goda struktur som fanns under intervjun. Vidare gjorde intervjuguiden det 

möjligt att senare kunna besvara syftet och de frågeställningar som satts upp för uppsatsen. 

Intervjuguiden arbetades fram (se bilaga 1) av samtliga uppsatsförfattare under ett tidigt skede i 

uppsatsprocessen. Guiden innefattar olika teman med utgångspunkt från uppsatsämnet: 

kampanjen, marknadsföringskanaler, konsumentens roll i marknadsföringen och 

marknadsföringsstrategier. De olika teman bör ses som ett redskap för att kunna uppnå syftet och 

behandla de områden som bör vidröras för att besvara de uppsatta frågeställningarna. 

3.4. Urvalskriterier  

Studien grundar sig i ett målinriktat urval, vilket innebär att respondenterna ansågs relevanta för 

det undersökta fältet, som i sin tur kunde uppfylla studiens syfte (Bryman, 2011). I urvalet tog 

uppsatsförfattarna hänsyn till vilken information som behöver frambringas genom intervjuerna. 

Även hur många respondenter som bör intervjuas för att tillgodose uppsatsens syfte och behov 

togs i beaktan. Urvalskriterierna för undersökningen var att intervjurespondenten skulle företräda 

ett turistföretag som har haft en marknadsföringskampanj som åsyftar till att konsumenterna de 

riktar sig till kan vinna något eller ta del av ett erbjudande, genom att ”dela”, ”hashtagga” eller 

”gilla” kampanjen i sina sociala medier online.  

Ingen vikt har i denna uppsats lagts vid hur stort eller litet företaget är, eftersom uppsatsförfattarna 

i ett tidigt skede av uppsatsskrivandet gjorde bedömningen att det inte är relevant för syftet eller 

kan påverka det slutgiltiga resultatet på något sätt.  

3.5. Genomförande 

Ett grundligt arbete har, i uppsatsskrivandets början, utförts av samtliga uppsatsförfattare för att 

hitta kampanjer som passat in på studiens syfte. Författarna efterlyste sökord som ”dela”, ”vinna”, 



   
 

15 

 

”hashtagga” och ”gilla” i olika sociala kanaler, för att hitta tävlingar som turistföretag utlyst. Ett 

mejl sändes därefter ut (se bilaga 3) till respondenterna, där en presentation utav uppsatsförfattarna 

och syftet med intervjuförfrågan beskrevs, samt information om studien. Efter att företagen 

responderat på mejlet gavs en närmare beskrivning av hur materialet skulle tillämpas och hur 

respondentens och företagets namn skulle användas (Aspers 2011:149). Efter godkännande 

bestämdes intervjuplats, samt dag och tid.  

Intervjuerna genomfördes över telefon, mejl eller via personliga intervjuer i Stockholmsområdet. 

Intervjuplatsen samt intervjuteknik bestämdes av respondenten på grund av att uppsatsförfattarna 

ville få intervjupersonerna att känna sig trygga och därmed öppnades det upp för att eventuellt få 

sanningsenliga svar under intervjun. Intervjuerna kom att ta mellan tjugo till fyrtio minuter, 

tidsskillnaden berodde på hur djupt intervjupersonen valde att gå in på frågorna och om intervjun 

genomfördes via mejl, telefon eller genom ett personligt möte. Samtliga intervjuer, som skedde 

över telefon eller via ett personligt möte, spelades in och transkriberades. I de fall då endast en 

uppsatsförfattare var närvarande vid intervjutillfället transkriberades intervjun av en av de andra 

två uppsatsförfattarna. Detta med anledning av att materialet inte skulle bli vinklat samt att 

uppsatsförfattarna ansåg det viktig med samtligas deltagande i intervjuprocessen. Allt vanligare 

har det blivit att genomföra internet understödda intervjuer (Ahrne, G. Svensson, P. 2015). Givet 

var det för uppsatsförfattarna att planera och genomföra intervjun lika noggrant som de andra 

intervjuerna, även om den skedde över mejl. Samtliga frågor skickades iväg till respondenten och 

därefter fick uppsatsförfattarna svar inom kort. Mejlintervjun behandlades sedan på samma sätt 

som de andra intervjuerna, i textformat, för att ge samtliga intervjuer samma förutsättningar.  

3.6.  Etiska aspekter 

De etiska aspekterna har varit mycket viktiga i arbetsprocessen för att inte bryta mot 

vetenskapsrådets riktlinjer i hur information och insamlad data bör behandlas. Innan sökandet av 

potentiella respondenter startade läste samtliga uppsatsförfattar igenom vetenskapsrådets 

riktlinjer. Uppsatsen utgår från de fyra olika individskyddskraven för studier, som Vetenskapsrådet 

satt upp år 2002. Inledande var att informera, informationskravet, (Vetenskapsrådet 2002:7f) om 

syftet med studien, både vid en första kontakt med företagsrepresentanterna via mejl men även vid 

intervjutillfället. Samtycke, samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:9f) till att delta i studien 

säkerställdes sedan med att samtliga respondenter valde att delta, samt information om att det var 

frivilligt att medverka. Konfidentialiteten (Vetenskapsrådet 2002:12f) inför respondenterna var av 

högsta prioritet och meddela att företagets kampanj skulle användas i denna studie samt namn, om 

det inte var så att företagsrepresentanten bad om anonymitet. Nyttjandet av informationen, 

nyttjandekravet, ska i slutändan endast tillämpas i denna studie och att uppsatsförfattarna är de 

enda som har tillgång till inspelningar och transkriberat material. Det inspelade materialet ska även 

komma att raderas efter godkänd studie (Vetenskapsrådet 2002:14). Vetenskapsrådet (2002) talar 

även om forskningskravet, det innebär att forskning och allt som hör där till utvecklas och blir 

bättre. Samhället och samhällets invånare har därför ett befogat krav på att forskning bedrivs, att 

den inriktas på väsentliga frågor och håller god kvalitet. Uppsatsförfattarna har, precis som med 

individskyddskravet, hela tiden haft detta i åtanke under skivande process för att behålla 

trovärdigheten och så att studien ska vara så aktuell som möjligt. Vetenskapsrådet (2002) menar 

att inför varje vetenskaplig studie ska forskaren se till det förväntade kunskapstillskottet och 
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möjliga risker studien kan komma att få. Uppsatsförfattarna gjorde, redan innan studien 

påbörjades, en övervägning och ansåg att ämnet som undersöks om sociala medier är så pass 

aktuellt i dagens samhälle och därmed kan bidra med ett stort kunskapstillskott. Uppsatsförfattarna 

har även varit noga med individskyddskravet och att respondenterna fått följa hela processen från 

start till slut, med att godkänna utgiven uppsats och läsa igenom så att citat stämmer. De praktiska 

konsekvenserna detta kunnat få är att respondenterna, som representerar stora företag, vinklat sina 

svar samt har fått chans att ändra på svaren när de fått läsa igenom uppsatsen. Detta kan då ha lett 

till att resultatet inte blivit densamma om uppsatsen inte lagts ut för offentligheten. 

Uppsatsförfattarna har dock gjort bedömningen, innan publikation, att svaren hela tiden varit 

sanningsenliga.   

3.7. Metoddiskussion och säkerställande av kvalité och trovärdighet 

Eftersom att semistrukturerade intervjuer tillämpats i uppsatsen var uppsatsförfattarna nog med att 

inte styra samtalet eller respondenten i någon riktning genom de tydligt uppsatta frågorna. Det var 

viktigt att i största möjliga mån skapa frågor som inte uppfattades som att uppsatsförfattarna 

försökte styra samtalet eller att specifika svar förväntades från respondenten (Aspers 2011:143). 

Thurén (2013) talar om de källkritiska principerna och menar på att dessa principer bör följas i ett 

vetenskapligt arbete. Uppsatsförfattarna har genom hela uppsatsprocessen sett till att dessa följs: 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén 2013:7f). All insamlad primärdata 

grundar sig i intervjuer med nio svenska turistföretag, och som ovan nämnt spelades intervjuerna 

in samt antecknades det under tiden för att ett så brett material som möjligt skulle kunna användas 

i den empiriska delen. Detta gjordes även för att så många kodord som möjligt skulle kunna 

urskiljas och för att eventuellt material inte skulle falla bort under transkriptionen. 

Uppsatsförfattarna vill även belysa kännedomen i att transkriptionen kan ha lett till ett vilseledande 

underlag för resultaten i uppsatsen då ansiktsuttryck, rörelser, undermening och kroppsspråk inte 

presenteras (Patel et al. 2011:107). När det empiriska materialet ställts mot de teoretiska 

ramverken har uppsatsförfattarna varit noga med att läsaren ges möjlighet till egen tolkning där 

personliga åsikter inte blandats in (Patel et al. 2011:108f). 

Validitetsbegreppet har varit viktigt att ta hänsyn till genom hela uppsatsprocessen för att 

säkerställa att uppsatsförfattarna håller sig till det undersökta ämnet, kontrollerar trovärdigheten 

och gör en rimlig tolkning av primärdatan som inkommit. Den eventuella bristande 

tillförlitligheten i primärdatan i denna uppsats ligger i att intervjuerna genomförts med olika 

tekniker och därmed kan graden av tillförlitliga svar variera. Intervjun som genomfördes över mejl 

kunde ha orsakat att uppsatsförfattarna inte gavs samma möjlighet till att ställa följdfrågor eller 

ifrågasätta de svar som framkommit. När intervjusvaren skickades tillbaka till uppsatsförfattarna 

via mejl gicks den igenom grundligt för att bedöma dess relevans och om intervjumaterialet kunde 

tillämpas som primärdata, slutligen tillämpades mejlintervjuerna i textformat, genom utskrift av 

intervjun. Bedömningen har gjorts att relevans fanns, för samtliga intervjuer som genomförts. 

Möjlighet att ställa följdfrågor, vill uppsatsförfattarna mena, har funnits oavsett intervjuteknik. 

Samtliga intervjuer har i slutändan behandlats som text vilket gjorde det möjligt att behandla 

samtliga på samma sätt.  
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3.8. Bearbetning av material  

Efter genomförd intervju med respektive respondent transkriberades intervjun med hjälp av det 

inspelade materialet, av en av uppsatsförfattarna. Transkriberingstekniken som tillämpats i denna 

uppsats är marginalmetoden (Aspers 2011:185). Genom denna metod skrev författarna ut de 

transkriberade intervjuerna för att sedan skapa ett färgschema, i detta fall utifrån de fyra olika 

teman som uppsatsens empiriska del utgörs av, där olika färger representerade de olika teman. 

Utifrån färgschemat och de olika temana kunde även svar på frågeställningar och syfte utläsas. 

Färgerna visade även ett mönster över hur respondenterna besvarat intervjufrågorna. Även i 

intervjuguiden (se bilaga 1) har uppsatsförfattarna utgått från de fyra olika huvudteman för att 

skapa struktur, såväl för läsare som för uppsatsförfattarna. Aspers (2011) marginalmetod gjorde 

det möjligt att se likheter och skillnader i respondenternas svar, för att vidare kunna genomföra en 

analys med stöd från det teoretiska ramverket. Innan arbetet med sammanställandet av det 

empiriska materialet påbörjades gick uppsatsförfattarna gemensamt igenom delar av materialet för 

att säkerställa att alla följde den struktur uppsatsförfattarna gemensamt kommit överens om. 
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4. Resultat 

I följande kapitel redogörs den primärdata som framkommit under de nio semistrukturerade 

intervjuerna. Resultatet presenteras utifrån fyra huvudområden: Marknadsföringsstrategier, 

marknadsföringskanaler, konsumentens roll i marknadsföringen samt 

marknadsföringskampanjen. 

4.1. Marknadsföringsstrategier 

Företagens beskrivning av deras marknadsföringsstrategier online skiljer sig åt. Asmussen 

(Xtravel 2016) berättar att deras nuvarande strategi är baserad på deras budget och skulle se 

annorlunda ut ifall deras budget var större. Xtravel har valt att i dagsläget fokusera på internet som 

deras marknadsföringsplattform, detta på grund av att de vill nå en yngre målgrupp än vad de 

tidigare har gjort med mer traditionella medier så som tidningsannonser. Asmussen (Xtravel 2016) 

anser dock att företaget skulle kunna vara mer effektiva i användandet av exempelvis Facebook. 

Jansson (Scandjet 2016) berättar hur de som ett litet företag måste försöka vara så breda som 

möjligt. I jämförelse med större konkurrenter så försöker Scandjet vara mer ”aggressiva” online 

och gör fler inlägg och ser till att svara snabbt på konsumenters kommentarer och interaktion. 

Liksom Xtravel så har Ski Unlimited valt att i princip enbart finnas närvarande online, detta på 

grund av att de som ett mindre företag inte har möjlighet att lägga mycket fokus på marknadsföring 

generellt: “Vi måste bygga upp en närvaro som får ticka på av sig själv så att vi slipper aktivera 

oss hela tiden, men samtidigt så måste det fyllas med färskt material.” (Krejci 2016, Ski 

Unlimited). Davidsson (Hjo Flytbastu 2016) berättar att syftet med kampanjen var att få folk 

uppmärksamma på företaget och öka företagets spridning online, han anser att den här typen av 

marknadsföringsstrategi endast är fördelaktig för företaget. SAS arbetar med en övergripande 

kommunikationsstrategi som deras sociala medier också ska efterfölja. Företagets kampanjer på 

sociala medier är till för att stötta den övriga kommunikationen på bästa sätt, för att bidra till att 

varumärket SAS uppfattas av konsumenterna på det sätt som företaget vill. Vanhatalo van Rijn 

(SAS 2016) beskriver hur kampanjer på sociala medier kan användas för att göra konsumenter 

medvetna om företagets nya produkt, exempelvis uppmanades konsumenter att dela med sig av 

sina bästa resminnen genom kampanjen ‘SAS goes LA’ för att marknadsföra den nya flyglinjen 

till Los Angeles. Liksom SAS så separerar varken Resia eller Liseberg på sin marknadsföring 

online och offline. Lindgren (Resia 2016) förklarar att de inte har en särskild online respektive 

offline strategi men att på grund av att åtta av tio resor påbörjas online så är deras fokus digitala 

kanaler, utifrån kunden väljer sedan Resia den kanal och det budskap som möter kunden i rätt fas. 

Även Kolb (Liseberg 2016) förklarar:  

“Vi tänker inte att ‘Det här är en digital bild, det här är en analog.’ utan vad är det vi vill få sagt med 

det här? Vad har vi för budskap och vad är det vi vill uppnå? Sen kan man titta på vilka kanaler som 

lämpar sig bäst för det och om det är online eller offline så är det det.”  

Kolb (Liseberg 2016) poängterar också att det i dagens samhälle i princip inte går att särskilja på 

online och offline längre. På Nordic Light Hotel och Nordic C Hotel så har de flera olika 

målgrupper som de riktar sig emot, bland annat affärsresenärer, restauranggäster och 

privatresenärer, och mot dessa olika målgrupper så måste strategin anpassas. I fallet 
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affärsresenärer så berättar Ingwall (Nordic Light Hotel 2016) att de som företag inte kan påverka 

individens val särskilt mycket då beslutet ofta fattas åt dem av deras företag genom avtal eller så 

bokas resan av en resebyrå. Där är istället målet i nå målgruppens kärna, avtalen, eller försöka 

påverka dem på annat sätt. Gällande deras marknadsföringsstrategi online så berättar Ingwall 

(Nordic Light Hotel 2016) att även där anpassar de sig genom att ha olika konton och hemsidor, 

exempelvis har Nordic C Hotel separata Instagram-konton för restaurangen, hotellet och Icebar då 

dess målgrupper skiljer sig åt. Gröna Lunds Tivoli har som strategi online att göra sitt material så 

tillgängligt som möjligt för sina konsumenter, detta för att möjliggöra spridning enkelt. Kjellser 

(Gröna Lunds Tivoli 2016) berättar hur man exempelvis vid konserter uppmuntrar människor att 

tagga sina konsertbilder med deras egna hashtag #grönanlive då företaget vill att det ska spridas i 

konsumenternas sociala medier. Vid planeringen av kampanjer så är detta något som Gröna Lunds 

Tivoli aktivt tar i beaktning och de utarbetar sitt marknadsföringsmaterial för att det ska få folk att 

vilja sprida det. 

Större delen av företagen ser inga nackdelar men deras marknadsföringsstrategier. Davidsson (Hjo 

Flytbastu 2016) ser det som att det är säljaren som får en fördel då konsumenten upplever att det 

är de själva som syns när de delar med sig av sin vistelse i sociala medier men i själva verket så är 

det företaget. Asmussen (Xtravel 2016) menar att det handlar om exponerat närvaro, att synas, och 

att företaget inte upplevt att något de har gjort marknadsföringsmässigt har gett dem mer negativa 

reaktioner än positiva: “Det går inte undgå att människor har åsikter om allt och allting.” säger 

Asmussen (Xtravel 2016) och därför är företaget ändå medvetna om vad de väljer att lägga ut. Ski 

Unlimited upplever heller inga nackdelar och har inte sett att någon har reagerat negativt. Ingwall 

(Nordic Light Hotel 2016) menar att sociala medier och sociala nätverk online är ett fenomen som 

är här för att stanna och det gäller för företag att anpassa sig efter det. Ingwall (Nordic Light Hotel 

2016) påpekar att det har blivit svårare att vara marknadsförare idag men att det också har blivit 

intressantare. Liseberg ser inte heller någon nackdel men Kolb (Liseberg 2016) poängterar att de 

var väldigt noga när de valde ut de YouTube-profiler som skulle vara delaktiga i deras kampanj 

då företaget ville att dessa både skulle vara populära hos den tilltänka målgruppen men också att 

de representerade samma värderingar som Lisebergs varumärke står för. Jansson (Scandjet 2016) 

ser ingen egentlig nackdel med den här typen av marknadsföringsstrategi men menar att den 

kundkontakt som företaget skapar, som är fördelaktig på det sätt att gamla konsumenter 

rekommenderar företaget till nya, också kan vara en nackdel på det sätt att företaget öppnar upp 

sig för kritik när de publicerar material online:  

“Lägger vi ut någonting så är det mycket roligt att någon gammal kund kommenterar och är det då en 

kund som har upplevt en negativ vistelse eller vad som helst, ‘Det regnade jättemycket när jag var på 

Hotellet.’, så nämner de det gärna i kommentarerna.” (Jansson 2016, Scandjet).  

Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) menar att nackdelen med den här typen av 

marknadsföringsstrategi och kampanjer är att det kan ge dålig publicitet om man som företag inte 

har utformat kampanjen så bra som möjligt. Grundtanken med denna typ av kampanjer att personer 

ska se och “dela” dem, om personer reagerar negativt och endast delar negativa saker då blir det 

en nackdel för företaget. Men för att den här typen av marknadsföring ska vara trovärdig så menar 

Vanhatalo van Rijn att människor måste få formulera sig på det sätt de vill, företaget kan inte exakt 

kontrollera budskapet. Även Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) tar upp företaget inte kan 
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kontrollera ifall folk skriver i positiva eller negativa ordalag utan att det enda Gröna Lunds Tivoli 

kan göra är att vara så bra som de vill att folk ska skriva om dem. Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 

2016) berättar också att när ett företag syns mer på exempelvis Facebook, genom att ha betalat för 

annonser och räckvidd, så blir det synligt inte bara för de konsumenter som redan gillar företaget 

utan även för de kanske inte gillar företaget:  

“... ju mer vi betalar för att få räckvidd, desto längre ut från vår fanbase når vi, och då når vi också folk 

som kanske inte alls gillar oss och skriver att ‘Det där skitstället ska man inte gå till.’ Negativa som 

positiva tillrop hamnar i kommentarsfältet till annonserna som vi betalar för att sprida vidare.” (Kjellser 

2016, Gröna Lunds Tivoli).  

Detta är något som Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) ser som nackdelen med att vara transparent 

och aktiv på sociala medier men att det samtidigt är det så företaget når ut till folk. 

De flesta respondenter såg word-of-mouth som något svårkontrollerat och oberäkneligt men ansåg 

också att positiv word-of-mouth är effektivt och extremt fördelaktigt. Vanhatalo van Rijn (SAS 

2016) svarar:  

“Såklart människor är svårkontrollerade. Det man kan göra är att, när man har kampanjer, vara så tydligt 

som möjlig, att det man uppmanar kunden att göra inte kan slå tillbaka på något sätt.”  

Ingwall (Nordic Light Hotel 2016) menar att det idag finns ett högre krav av transparens på företag, 

att det har blivit mer ärligt då konsumenter upplever företag som inte håller vad de lovar som 

mindre trovärdiga. Riskerna med negativ word-of-mouth leder till att företagen blir självsanerande 

när det kommer till att påstå saker som möjligtvis inte stämmer överens med verkligheten. Kolb 

(Liseberg 2016) nämner, liksom Ingwall, vikten av transparens, att företaget lever upp till vad som 

utlovas och att man är ärlig med de eventuella problem som konsumenten kan stötta på. Ingwall 

(Nordic Light Hotel 2016) tycker att word-of-mouth aldrig har varit viktigare och påpekar att tack 

vara sociala medier så har konsumenters nätverk ökat i storlek, då det inom marknadsföring 

traditionellt sägs att negativ word-of-mouth får större spridning än positivt så är det, enligt Ingwall 

(Nordic Light Hotel 2016), väldigt viktigt att företag fångar upp negativa kommentarer på sociala 

medier och bemöter dem men också att uppmuntra positiv word-of-mouth genom att interagera 

med konsumenter som har lämnat positiva kommentarer. För Ski Unlimited är word-of-mouth 

effektiv och positiv, företaget har många återkommande konsumenter och det är även vanligt att 

personal flyttar mellan liknande företag och därmed bygger upp ett nätverk sinsemellan som leder 

till rekommendationer, inte bara från konsumenter utan även från tidigare medarbetare. Word-of-

mouth är den bästa marknadsföringen, enligt Asmussen (Xtravel 2016), och det är som mest 

trovärdigt när avsändaren av budskapet själv faktiskt har validerat produkten eller tjänsten själv. 

Word-of-mouth kommer alltid väga tyngre än andra typer av marknadsföringsbudskap. Asmussen 

(Xtravel 2016) ser en viss skillnad i nivån av trovärdighet när det kommer till traditionell word-

of-mouth och viral marknadsföring och menar att mottagaren upplever det som mer äkta om hen 

sitter mittemot avsändaren: “Det väger tyngre på riktigt som så mycket annat.” Asmussen (Xtravel 

2016) påpekar också aspekten av hur väl man som mottagare känner avsändaren, på sociala medier 

har människor ofta vänner som de i verkligheten inte har en särskilt nära relation med. Lindgren 

(Resia 2016) säger att om man som företag väljer word-of-mouth som marknadsföringsmetod så 

bör man inte ens tänka på kontroll, det går inte att kontrollera. Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) 
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beskriver hur ett budskap är starkare om det kommer från konsumenten själv istället för Gröna 

Lunds Tivoli och att de vill att folk ska prata om företaget på ett personligt och engagerat sätt. 

Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) poängterar att de inte kan kontrollera konsumenters åsikter 

men att företaget gör sitt bästa för att erbjuda en bra produkt samt att göra det enkelt för 

konsumenter att sprida Gröna Lunds budskap på ett bra sätt så att det väger tungt. Att leverera en 

bra produkt är något som också Scandjet fokuserar på då även det företaget ser word-of-mouth 

som något okontrollerbart. Även Davidsson (Hjo Flytbastu 2016) ser word-of-mouth som något 

oberäkneligt men har en större tilltro till att företag kan kontrollera det genom att ha en tydlig och 

enkel kommunikation som inte kan vändas till något negativt. Genom att vara försiktig och i förtid 

analysera åt vilket håll diskussionen kan gå så kan företagen behålla kontrollen menar Davidsson 

(Hjo Flytbastu 2016).  

Alla företag har sina tydliga målgrupper och fyra av företagen påpekar hur de anpassat sina 

kommunikationskanaler efter målgrupp. Exempelvis flyttade Xtravel över större delen av sin 

marknadsföring till internet och sociala medier för att de upplevde att det var där de kunde nå sin 

målgrupp “ungdomligt sinnade”. Asmussen (Xtravel 2016) påpekar att man bara genom att titta 

på vilka som följer Xtravels och dess konkurrenters Instagram-konton kan se skillnaden i deras 

målgrupper. Detta, att studera vilka det är som följer företagskontot, kan också hjälpa företaget att 

förstå sin målgrupp bättre. Även Nordic Light Hotel och Nordic C Hotel anpassar sina konton på 

sociala medier gentemot sin målgrupp genom att dela upp dem. Nordic C Hotels Icebar, som enligt 

Ingwall (Nordic Light Hotel 2016) lockar mer utländska besökare än inhemska stockholmare, har 

exempelvis en egen hemsida och ett eget Instagram-konto. Lisberg vänder sig till alla men har en 

annan strategi för exempelvis Instagram än för Facebook. Kolb (Liseberg 2016) berättar att man 

inte väljer bort en målgrupp men att företaget kan se exakt vilken typ av följare och fans de har på 

de olika sociala medierna och att de därmed anpassar sig efter det. Kolb (Liseberg 2016) berättar 

att de har en bred produkt målgrupp och en bred produkt och att alla inte kan “gilla” varenda ett 

av deras inlägg men att i och med att de publicerar mer än ett inlägg om dagen så finns det alltid 

något för alla. Gröna Lunds Tivoli delar upp sina konsumenter i olika målgrupper och anpassar 

sina marknadsföringskampanjer samt vilka kanaler de använder beroende på vilken målgrupp de 

riktar sig till. Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) berättar att de alltid har samma grundbudskap 

men riktar det annorlunda, exempelvis så säljer företaget skolklasspaket som de marknadsför mot 

elever genom Instagram där man ber dem tipsa sina lärare medan riktar sig till lärarna själva via 

Facebook och då lyfter fram de skoluppgifter som klassen kan göra praktiskt på Gröna Lunds 

Tivoli. SAS huvudsakliga målgrupp uppger Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) är resenärer som gör 

mer än fem tur- och returresor per år och de är dem som företaget i huvudsak försöker nå via sin 

kommunikation. Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) påpekar hur företaget genom vissa kanaler når 

vissa konsumenter och att de självklart också vill nå konsumenter som reser mindre men att SAS 

mål alltid är att nå dessa frekventa resenärer. Hjo Flytbastus målgrupp dikteras av geografisk 

närhet menar Davidsson. De som bor i närområdet och har nära till den fysiska bastun. I övrigt så 

vänder sig företaget också till grupper så som kompisgäng och kollegor som vill anordna svensexa, 

kickoff och så vidare. Lindgren (Resia 2016) poängterar att effektiv marknadsföring bygger på att 

företaget anpassar efter den målgrupp man vill nå ut till. Alla är inte i behov av Resias tjänster 

men företaget vill bearbeta de grupper som de tror är intresserade av deras erbjudande. Krejci (Ski 

Unlimited 2016) säger att det är viktigt för dem att nå sin specifika målgrupp då de har en smal 
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produkt. Detta nämns också som orsaken till varför de inte har en bredare annonsering. Jansson 

(Scandjet 2016) berättar att de kallar sin målgrupp för “Lisa 45”, Scandjet har valt att fokusera på 

kvinnor i medelåldern då de anser att dessa har råd att resa, har barn och föräldrar som både har 

råd och tid att resa själva samt att dessa kvinnor har förtroende hos sina nära och kära vilket betyder 

att dessa kommer lyssna på deras rekommendationer. 

Jansson (Scandjet 2016) tycker att de använder sina konsumenter, bland annat genom sina riktade 

annonser på Facebook där de fokuserar på målgruppen kvinnor i 45-års ålder och uppåt. Detta för 

att det ofta är kvinnor som tar köpbesluten i familjen och kan påverka andra familjemedlemmar 

till ytterligare köp genom sina rekommendationer. Respondenterna SAS, Hjo Flytbastu och Nordic 

Light Hotel håller med om att de använder sina konsumenter men anser att använda är fel ord för 

det. Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) tänker att detta är något som företag inte kan komma undan, 

vill ett företag arbeta med sociala medier så arbetar man med konsumenterna och deras sociala 

nätverk. Davidsson (Hjo Flytbastu 2016) vill att konsumenten ska sprida företagets budskap och 

anser att detta inte kräver mycket av konsumenten. Davidsson (Hjo Flytbastu 2016) menar att det 

egentligen är en ömsevinst då företaget genom dessa kampanjer får spridning i sociala medier och 

konsumenten får chansen att vinna något i utbyte. Ingwall (Nordic Light Hotel 2016) ser det som 

att det idag är konsumenten som äger varumärket och att det är därför de som företag uppmanar 

dem att “dela” och vara aktiva i sina sociala nätverk. Det är konsumenten som sätter dagordningen 

och detta är tack vare de sociala medierna och nätverken de skapar. Lindgren (Resia 2016) ser det 

som att deras konsumenter medverkar i deras marknadsföring tack vare att de delar med sig av 

tips och reseupplevelser och ser detta som både inspirerande och givande, både för företaget och 

för konsumenterna själva. Asmussen (Xtravel 2016) menar att företaget inte nått punkten där de 

använder sina konsumenter än men att de kommer nå den så småningom, bland annat tycker han 

att företaget kan bli bättre på att få sina konsumenter att sprida word-of-mouth under resans gång. 

Detta genom att exempelvis uppmana dem att lägga ut sina semesterbilder med deras hashtag och 

den resenär som har fått flest likes när resan är slut vinner något. Xtravel anordnar vad de kallar 

för lavinkvällar där de bjuder in sina konsumenter för att lära sig om bland annat lavinsäkerhet, 

detta ser företaget som tillfällen att bli associerade med mer än två veckors semester om året. 

Företaget möter sina konsumenter samt syns i deras flöden online tack vare att konsumenten 

checkar in att de är där på Facebook. Liseberg, Ski Unlimited och Gröna Lunds Tivoli menar att 

de inte använder sina konsumenter men både Gröna Lunds Tivoli och Liseberg försöker att aktivt 

skapa material och budskap som konsumenter vill dela. “Vi använder oss inte av konsumenter på 

ett utstuderat sätt och att man behövde tagga i Chairospin-tävlingen handlade om att vi skulle se 

vilka som hade deltagit.” säger Kolb (Liseberg 2016). Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) menar 

att företaget inte kan använda sina konsumenter utan endast uppmuntra dem till att sprida deras 

innehålla och göra det så enkelt som möjligt, något som Kjellser menar att de skulle kunna bli 

ännu bättre på:  

“Att du lägger upp en bild ifrån en karusell, det är ett unikt innehåll som man inte kan få med 

mobilkameran och om man då gör det lätt att sprida, man kanske skriver hashtaggen på kvittot och 

skriver hur man hittar det online om man vill sprida det vidare. Drömmen är att göra det jättelätt att få 

det till mobilen och sprida det i sina sociala kanaler. Det skulle vara ett toppen case, att använda våra 

gästers upplevelser som marknadsföringsmaterial.” (Kjellser 2016, Gröna Lunds Tivoli). 
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Davidsson (Hjo Flytbastu 2016) har en väldigt positiv syn på sociala mediers roll inom 

marknadsföring och påpekar att det är gratis och att resultatet är mätbart på ett helt annat sätt än 

marknadsföring i traditionella medier. Priset är även något som övriga respondenter nämner som 

en fördel men både Asmussen (Xtravel 2016) och Ingwall (Nordic Light Hotel 2016) är osäkra på 

hur stor effekt sociala medier har på den faktiska omsättningen. Asmussen (Xtravel 2016) nämner 

hur svårt det är att förstå varför en viss bild eller status får mer likes och delningar än en annan 

och ställer sig frågan ifall 100 likes faktiskt leder till 100 köp. Han ifrågasätter också ifall 

kampanjer där företaget tävlar ut vinster i utbyte på delningar faktiskt leder till att konsumenten 

lägger Xtravel på minnet. Ingwall (Nordic Light Hotel 2016) påpekar också detta genom att 

ifrågasätta om deras ökning i omsättning bara beror på deras tidigare kampanj. Vanhatalo van Rijn 

(SAS 2016) ser sociala medier som något väldigt viktigt för marknadsföring då de exempelvis kan 

agera som en plattform för kundtjänst, något han påpekar är speciellt viktigt inom resebranschen. 

Liksom Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) så ser Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) inte sociala 

medier som en plattform för endast marknadsföring utan även kundservice och spridning av 

information och inspiration, för Gröna Lunds Tivoli så har sociala medier blivit några av de 

viktigaste marknadsföringskanalerna under de senaste åren. Jansson (Scandjet 2016) menar att 

sociala medier är den största spelaren inom marknadsföringen idag och hon tror inte att detta 

kommer förändras utan istället kommer all marknadsföring flyttas över till sociala kanaler. Kolb 

(Liseberg 2016) anser att sociala mediers roll inom marknadsföring är väldigt olika beroende på 

vad man har för företag. I grund och botten handlar det om produkten, menar Kolb (Liseberg 

2016), det spelar ingen roll hur duktig man är på sociala medier om man har en produkt som folk 

inte är intresserade av. Kolb (Liseberg 2016) berättar att för ett företag som Liseberg, som är redan 

har ett välkänt och uppskattat varumärke, så är sociala medier perfekt då distributionskanalerna är 

gratis och de ser en väldigt stor utdelning av sitt arbete på sociala medier. Lindberg (Resia 2016) 

ser det som att företag via sociala medier kan möta sina konsumenter tidigt i köpbeslutsprocessen, 

redan under research-läge.  

4.2. Marknadsföringskanaler 

Företagen, samtliga respondenter arbetar på, har en hemsida som de använder som 

kommunikationskanal online. Krejci (Ski Unlimited 2016) antyder att hemsidan bland annat bidrar 

till inspiration samt representerar företagets produkter. Utöver hemsidan är företagens 

huvudsakliga kommunikationskanaler online Facebook samt Instagram. Kjellser (Gröna Lunds 

Tivoli 2016) antyder att företaget, utöver Facebook och Instagram, även har en egen YouTube-

kanal, Snapchat samt Flickr. Vanhatalo van Rijn menar att på SAS är även Twitter och YouTube 

centrala kanaler i kommunikationen med konsumenter online, men att de även finns på LinkedIn 

samt Pinterest. På Nordic Light Hotel, menar Ingwall, har de så kallad Twitter-kontroll vilket 

betyder att de kan kontrollera vad som skrivs om företaget och svara på de konsumenter som är 

aktiva inom just Twitter som kommunikationskanal. Asmussen (Xtravel 2016) påpekar även att 

kommunikationskanalen Snapchat inte är en aktuell kanal för dem av anledningen att det är fel 

målgrupp med för låg ålder, samt att han förstår meningen med att lägga ned tid på en video eller 

bild som konsumenter endast kan se i några sekunden. Lindgren (Resia 2016) påpekar att de även 

använder sig utav prisjämförelsesajter, nyhetsbrev samt en blogg som kommunikationskanaler. 

Även Ski Unlimited kommunicerar via en blogg, enligt Krejci. Kolb (Liseberg 2016) menar att de 
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har ett stort eget socialt nätverk men att de förutom Facebook och Instagram även använder sig 

utav kommunikationskanaler som ”displayannonsering”, nyhetssajter med mera. Kolb påpekar att 

kommunikationskanalen väljs beroende på vilken typ av evenemang som ska marknadsföras och 

detta för att hitta rätt målgrupp.  

De intervjuade respondenterna, Ingwall, Davidsson, Jansson, Kjellser och Vanhatalo van Rijn 

menar alla att Facebook är den kommunikationskanal online som är mest effektiv för 

marknadsföring.  

”(…) den kampanjen vi diskuterat gjorde att verksamheten ökade nästan fyrdubbelt så mycket än vad 

den var tidigare. Det blev nästan för mycket att göra (…)” (Davidsson 2016, Hjo Flytbastu) 

Kjellser (Gröna Lund 2016) beskriver det som att Facebook som kommunikationskanal har 

utvecklats och förändrats över tid och att företag nu för tiden kan marknadsföra sig mer effektivt 

exempelvis genom att köpa annonser och innehåll så att det sprids till de målgrupper som företaget 

önskar nå ut till. Enligt Kjellser lägger Gröna Lund ner mycket mer pengar på marknadsföringen 

genom Facebook nu än vad de gjorde för några år sedan, av ovanstående anledning. Anledningen 

till att Jansson (Scandjet 2016) ser Facebook som mest effektivt är att deras målgrupp 

huvudsakligen använder sig utav Facebook som kommunikationskanal. Jansson omnämner att de 

på Scandjet även kan mäta antalet ”klick” på deras hemsida vilket gör att även den blir effektiv 

som kanal. Kolb (Liseberg 2016) antyder att konvertering och försäljning via sökord är oslagbart 

när det kommer till att vara som mest effektiv i sin marknadsföring. Kolb menar även att det 

samtliga online-kampanjer är mer effektiva när det kommer till hur mätbara de är. Lindgren 

påpekar att de på Resia anser att Adwords och nyhetsbrev är de mest effektiva 

kommunikationskanalerna för att driva trafik till dess hemsida och att Facebook och Instagram 

bygger dess varumärke, skapar engagemang och intresse. Krejci (Ski Unlimited 2016) antyder att 

företagets hemsida är dess starkaste och mest effektiva kommunikationskanal då de där kan mäta 

trafik samt hur många av de som är inne på hemsidan som faktiskt bokar en resa. Krejci menar att 

Facebook, för Ski Unlimited, är mer en stödkanal än en effektiv kommunikationskanal. Asmussen 

(Xtravel 2016) menar dock att Google är den mest effektiva kommunikationskanalen online för 

hans företag, av anledningen att Google bidrar till en påtaglig ökning av trafik på företagets 

hemsida. Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) menar dock att Instagram är mer effektiv för just det 

man kallar för delningskampanjer. Ingwall påpekar att de, på Nordic Light Hotel, köper annonser 

på Facebook, huvudsakligen, för att synas men även för att det är låga kostnader samt att det är 

resultat lätta att mäta effekten. Asmussen, på Xtravel, ser en kommande utveckling för 

kommunikationskanalerna online vilket betyder att företagen måste vara uppdaterade på var 

utvecklingen leder och hur man blir som mest effektiv inom området.   

”Instagram är den kommunikationskanal online vi använder mest till denna typ av kampanjer. Det 

passar bäst för denna typ av delningskampanjer.” (Vanhatalo van Rijn 2016, SAS) 

Överlag har samtliga respondenter samma uppfattning om att kommunikationskanalerna online är 

av stor betydelse för företagen. Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) menar att de är så viktiga, specifikt 

i resebranschen, bland annat av anledningen att företagets kundtjänst dels sker via Facebook och 

Twitter. På SAS, antyder Vanhatalo van Rijn, är Facebook effektiv för att hitta rätt målgrupper för 
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marknadsföring mot en lägre kostnad, Instagram effektiv för att sprida företagets varumärke samt 

Twitter effektiv för kundtjänst och priskampanjer men även spridning av SAS som varumärke. 

Krejci (Ski Unlimited 2016) syftar till att Facebook är en viktig kanal av anledning att företaget 

påträffas av konsumenter som inte medvetet ”klickat” sig in på dess sida. Davidsson (Hjo Flytbastu 

2016) menar att de på företaget inte har någon marknads- eller PR plan utan huvudsakligen går på 

magkänslan. Dock, omnämner Davidsson, att Google-motorn är en viktig och effektiv del i 

kommunikationen med konsumenterna, online, då denne bidrar till tydliga mätningsmetoder samt 

högre sökresultat. Facebook är, enligt Ingwall, en produktiv kommunikationskanal av anledningen 

att konsumenter ”gillar” och ”delar” information om företaget vilket leder till att de sprider 

företagets (Nordic Light Hotels) budskap samt varumärke. Kolb (Liseberg 2016) menar att 

huvudsakligen Facebook och Instagram har stor betydelse för företaget då det är där de möter 

konsumenten. Kolb menar även att de genom sina sociala medier engagerar kunden genom att 

ställa frågor eller visa bilder ”backstage”. Asmussen menar att närvaro i konsumenternas vardag 

är det viktigaste för att få spridning.  

”(…) all kommunikation som kan vara dig dagligt närvarande är viktig.” (Asmussen 2016, Xtravel)  

Lindgren (Resia 2016) menar att deras blogg som är en utav Sveriges största resebloggar har en 

otroligt viktig roll för att möta kunden i ett tidigt ”research-läge”. Jansson (Scandjet 2016) menar 

att de lägger sin huvudsakliga marknadsföringsbudget på sociala medier, alltså 60 procent. 

Anledningen bakom detta beskriver Jansson som att allt blir allt mer digitaliserat och att de måste 

följa kunderna och konsumenterna där de finns samt att de genom sociala medier med enklare 

verktyg kan mäta responsen. Jansson menar på att om de marknadsför sig i en tidning, som 

exempelvis Metro, så kan de inte mäta respons på samma sätt som de kan via Facebook. Kjellser 

beskriver Facebook som den viktigaste kommunikationskanalen då det är så pass stor prisskillnad 

på den sortens marknadsföring jämfört med mer traditionell marknadsföring genom exempelvis 

en reklamfilm på TV4. Utöver själva marknadsföringen, menar Kjellser, att Facebook används 

som support för dess konsumenter.   

Ingwall samt Vanhatalo van Rijn har samma uppfattning om att det är svårt att påverka 

konsumenter vilken information som sprids om företaget samt hur det sprids och att 

marknadsföring online av den anledningen har blivit mer komplext. De menar dock att det är utav 

stor vikt för företaget att försöka styra konsumenterna vad för information som sprids samt hur 

den sprids, bland annat genom att genomföra effektiva samt vinstdrivande kampanjer. Kolb 

(Liseberg 2016) menar att det är av stor betydelse om konsumenternas ”delningar” samt 

”gillningar” skapar en ”ringar på vattnet-effekt”. På Nordic Light Hotel, menar Ingwall, arbetar 

de för att de befintliga kunderna under sin vistelse ska sprida hotellets varumärke maximalt genom 

bland annat skyltar på hotellrummen där de uppmanar dem till att ”checka in” och visa att de är 

på plats på hotellet, i restaurangen eller i baren. När SAS har evenemang, säger Vanhatalo van 

Rijn, att de uppmanar deltagarna att ”hashtagga” varumärket så att det sprids online. Vanhatalo 

van Rijn (SAS 2016) antyder även att det för företaget är viktigt att vara aktivt så att 

konsumenterna får en positiv känsla och vill sprida företagets varumärke. Jansson, på Scandjet, 

menar att konsumenternas sociala medier är väldigt viktigt och speciellt inom deras bransch, 

resebranschen, utav anledningen att konsumenterna gärna delar med sig utav upplevelser online 

om de är nöjda med någonting och på så sätt blir det gratis marknadsföring för företaget. Lindgren 
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(Resia 2016) antyder att det för företaget är avgörande att följa dess kunders och konsumenters 

medievanor och att ständigt vara närvarande där kunden är. Asmussen (Xtravel) påstår att det 

viktigaste är att individer och konsumenter ser varumärkets namn så att det fastnar. Detta kan, 

enligt Asmussen, göra att varumärket sprids genom word-of-mouth. Han beskriver begreppet 

”state of mind” som ögonblicket då individen är som mest mottagbar för information och intryck 

och det är där han vill att hans konsumenter ska hamna när de är på en utav företagets resor. 

Asmussen menar vidare att konsumenten kommer att tänka på Xtravel i första hand om man har 

fått denna att hamna i ”state of mind” när de upplevt företaget fysiskt eller psykiskt. Krejci (Ski 

Unlimited 2016) antyder att företaget har en del förbättringsmöjligheter gällande konsumenternas 

sociala medier online för att marknadsföra en produkt. På Gröna Lunds Tivoli, menar Kjellser, att 

konsumenters sociala medier är utav stor betydelse när företaget ska marknadsföra en produkt 

online, bland annat utav anledningen att innehåll inte endast når en individ utan den individens 

vänner och bekanta om innehållet ”gillas” eller ”delas”. Kjellser menar dock att det kan vara lika 

negativt som positivt då mer negativ information om företaget kan spridas mer effektivt och att 

företaget ständigt måste vara beredda på mer negativa kommentarer men att det är någonting som 

inte går att förhindra eller kontrollera.   

”(…) ju mer de delar, desto mer sprids varumärket. Det är först när ett varumärke får spridning som 

marknadsföringen via kommunikationskanaler online blir effektiv.” (David Davidsson, 2016, Hjo 

Flytbastu).  

4.3. Konsumentens roll i marknadsföringen  

Drivkrafterna bakom valet att involvera konsumenter i företagets marknadsföring var enligt 

Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) två huvudsakliga, att nå ut med SAS budskap till flera 

konsumenter för en förhållandevis liten kostnad samt att få konsumenter att känna sig involverade 

och uppmuntra interaktion med SAS varumärke. 

“Kunder är alltid, alltid superviktiga (...). Skillnaden med sociala medier är att det är fler som ser det. 

Vad våra kunder säger om oss är superviktigt. “ (Vanhatalo van Rijn 2016, SAS).      

 Att integrera konsumenten i varumärket menar även Asmussen (Xtravel 2016) var drivkraften 

bakom kampanjen. Davidsson (Hjo Flytbastu 2016) hade som mål att få fler uppmärksamma på 

företagets Facebook-sida, detta för att sedan kunna nå fler konsumenter vid framtida kampanjer. 

Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) talar om att de involverade konsumenterna för att göra andra 

potentiella konsumenter uppmärksamma på kampanjen. Lindgren (Resia 2016)menar att de ville 

stärka relationen med de befintliga kunderna samt stärka de positiva associationerna till dem, och 

då är interaktion helt avgörande. 

Jansson (Scandjet 2016) hävdar att det är svårt att marknadsföra sig som ett mindre företag och 

därmed är de tidigare konsumenterna och kunderna de som på bästa sätt kan marknadsföra deras 

produkter och därför involverar de konsumenterna i marknadsöringen online. Kolb (Liseberg 

2016) menar att de involverar dem för deras skull och för att konsumenterna ska vara deras 

ambassadörer och att de inte gör kampanjer i syfte att de ska sprida vidare det då det oftast kommer 

på köpet. Dock förklarar (Kolb) att de sätter upp ”selfiesposts” eller ställen där det står “här kan 

du gärna fota dig”, i olika typer av miljöer. Genom dessa typer av arrangemang menar Kolb att de 
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får spridning, även om det inte är syftet. Krejci (Ski Unlimited 2016) menar att det endast handlade 

om att bygga varumärket ännu starkare och nå ut med deras nya grafiska profil.  

Företagets kampanjer är på ett eller annat sätt beroende av social valuta, konsumentens sociala 

nätverk menar uppsatsförfattarna. Respondenterna (SAS, Nordic Light, Hjo Flytbastu & Xtravel) 

är eniga i frågan om att konsumentens sociala nätverk spelar en viktig och betydande roll. 

Vanhatalo van Rijn, Ingwall och Davidsson anmärker på att samhället utvecklas allt mer åt att 

företag är beroende av konsumentens sociala valuta, och nätverk, som företag och verksamheter 

använder sig utav i dess marknadsföring. Asmussen (Xtravel 2016) säger att det spelar en stor roll 

om konsumentens sociala nätverk är stort men att det är viktigt att om personen i fråga “delar” 

något i sina sociala nätverk, att de då delar produkten och upplevelsen så att andra ser hur 

produkten används. Ingwall (Nordic Light Hotel 2016) menar att konsumenten äger företagets 

varumärke genom bland annat sociala medier: “Det är kunden som äger varumärket genom sociala 

medier och så vidare. Det är svårare idag men också intressantare.” Lindgren (Resia 2016) menar 

att såväl positiva som negativa upplevelser sprids hela tiden i kundens sociala nätverk: 

“Samtidigt vet vi att rekommendationer från det egna nätverket är en av de starkaste 

påverkansfaktorerna vid beslut. Därför är kundnöjdhet en strategisk viktig fråga och kundupplevelsen 

alltid i fokus vid alla beslut. Vi har också en tydlig strategi för när, var och hur vi är aktiva och 

tillgängliga i sociala kanaler.” (Lindgren 2016, Resia).  

Krejci (Ski Unlimited 2016) menar att det spelar en jättestor roll för om företagets budskap sprids 

eller inte sprids och att man får tänka till några till varv extra för att hitta det som folk verkligen 

vill dela i sina sociala nätverk online. I enhet med Krejci menar Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 

2016) att det spelar stor roll och att kampanjer får enormt mycket större räckvidd när det delas i 

konsumentens sociala nätverk, även Jansson (Scandjet 2016) hävdar att när de kan använda sig av 

sina tidigare konsumenter och få de att dela buskapet i sina sociala kanaler så är det otroligt bra 

och ett effektivt sätt att få konsumenterna att berätta om deras resor. Kolb (Liseberg 2016) menar, 

till skillnad fån de andra företagen, att för den specifika kampanjen så spelar konsumentens nätverk 

ingen roll, och inte annars heller då de sällan tänker på så vis. De vill kommunicera ett budskap 

till de som är intresserade av Liseberg och det är det som är viktigt.  

4.4. Kampanjen 

Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) talar specifikt om kampanjen ”True traveler moments” som var 

en del av en större branding-kampanj som de hade arbetat med sedan två år tillbaka vid det 

tillfället. De hade kampanjen på Instagram som ett tillägg till den stora kampanjen och det skulle 

bidra till inverkan på hela kampanjen i stort. Vanhatalo van Rijn menar att en kampanj inte är 

något de har enskilt utan de gör det gärna gemensamt med andra marknadsaktiviteter. Ingwall 

(Nordic Light Hotel 2016) menar att grunden till att starta kampanjen handlade om att år 2013 

hade hotellet tappat sin glans och attraktionskraft, och de diskuterade kring hur de skulle kunna 

marknadsföra sig i tidningar men även på internet genom digital marknadsföring, och få de olika 

kanalerna att skriva om hotellet för att locka nya besökare. Det fanns nya konkurrenter och olika 

faktorer som Nordic Light Hotel nu var tvungna att ta hänsyn till. 
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”Vi såg då hur betydelsefulla människor med ett stort socialt nätverk är, med blogg, YouTube-kanal 

osv. Ett exempel var Blondinbella som var här och åt brunch 2013 utan att vi visste om det. Hon la ut 

detta på sin blogg och dagen efter var det kö ut på gatan för att hennes läsare fått höra bra saker om den. 

Från den dagen har brunchen bara ökat och gått bättre.” (Ingwall 2016, Nordic Light Hotel).  

Vidare menar Ingwall att grunden var att skapa ett starkt varumärke och därför la de ut kampanjen. 

Davidsson (Hjo Flytbastu 2016) menar, likt Ingwall, att kampanjen som han ansvarade för 

handlade om att få konsumenterna att ”dela” och “gilla” inlägget för att få större spridning på det. 

Asmussen (Xtravel 2016) talar mycket om magkänslan och att de inte följer en specifik 

marknadsföringsstrategi utan att kampanjen grundade sig i att konsumenterna skulle få upp ögonen 

för Xtravel. Asmussen ställer sig dock frågande till om konsumenter “delar” företagets inlägg på 

grund av att de vill vinna, delar de endast för inläggets skull eller lägger de faktiskt på minnet 

vilket varumärke de delat. Han menar vidare att det handlar om att få människor att agera på 

inläggen och att ”sno” uppmärksamheten hela tiden, inte bara när det är dags för konsumenten att 

boka resan. I grunden handlade kampanjen om att de ville få fler följare, fler att ”dela” och “gilla” 

inläggen och fler som integrerade med Xtravel, vilket även Krejci (Ski Unlimited 2016) hävdar.  

”I det stora hela kanske det är word-of-mouth och Google som är de stora anledningarna till varför 

företaget utvecklas. Det finns tusen olika små faktorer där runtomkring i dagsläget, som påverkar.” 

(Asmussen 2016, Xtravel).  

Kolb (Liseberg 2016) talar, likt Asmussen, om att det handlade om att integrera konsumenterna i 

något och detta genom att starta en tävling där de på sina egna grunder och villkor kan bestämma 

vad de vill göra och hur de vill ta sig an tävlingen. Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) menar att 

de ville få upp människors ögon för när Tivolit öppnade för året och gick därför ut med en kampanj 

där konsumenterna skulle hashtagga öppningsdatumet i sina sociala medier. Lindgren (Resia 

2016) talar likt tidigare respondenter om att det var en PR-möjlighet för att synas mer och skapa 

”buzz” om Resia Affärsresor i nya kanaler och knyta en närmare relation till både befintliga och 

nya affärskunder. Ingwall (Nordic Light Hotel 2016) menar att de fått lite respons från 

konsumenter men att det följde en mindre etisk debatt angående om vissa människor är mer värda 

än andra på grund av deras sociala nätverk. Ingwall menar vidare att det inte handlar om att några 

är mer värda än andra, utan om att vissa har ett större nätverk och kan betala med det, andra kan 

betala med pengar.  

Davidsson (Hjo Flytbastu 2016) vill mena att det blev en bra spridning i samband med kampanjen, 

det tillkom mellan 500-550 nya konsumenter som “gillade” företagets Facebook-sida menar han. 

Jansson (Scandjet 2016) och Krejci (Ski Unlimited 2016) menar att de får mycket positiv respons 

på inlägg och att de får en bra tillströmning till hemsidan, men även Facebook, genom deras andra 

sociala kanaler. Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) åsyftar att beroende på vilken typ av kampanj 

man har finns det olika mål men en delningskampanj är det primärt viktigast hur många som 

”delar” och om det är positiva kommentarer eller inte. Vanhatalo van Rijn menar att man kan gå 

in och se vad folk kommenterar men han tror att det är få företag som går in så djupt i kommentarer 

(Vanhatalo van Rijn, SAS). Resterande respondenter, Asmussen (Xtravel 2016), Kolb (Liseberg 

2016), Lindberg (Resia 2016) och Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) menar att det endast fått 

positiv respons på sina kampanjer. Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) poängterar också att det 
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oftast är samma typ av personer som tävlar och att man oftast märker det genom att de tävlar för 

andra företag. 

Resultaten var mätbara både enligt Vanhatalo van Rijn (SAS 2016) och Ingwall (Nordic Light 

Hotel 2016). Resultaten kunde mätas genom det ökade antalet besökare eller hur den specifika 

kanalen online sålt siffror och också se till den intäkt som kommit in på företagets konto. Men 

båda menar att det är svårt att se specifikt till om det är kampanjen som styrt resultaten i den 

riktningen eller om det finns andra påverkansfaktorer. En brittisk tidning skrev om Nordic Light 

Hotel under kampanjperioden och det ökade antalet besökare på hemsidan (Ingwall 2016). Det är 

svårare att mäta antalet gästnätter och om det beror på kampanjen, det är mätt i sin helhet och inte 

enbart på kampanjen. Davidsson (Hjo Flytbastu 2016) hävdar att resultaten kunde mätas på hur 

det spred sig och om han betalade så kunde Facebook ta fram mer statistik över 

utvecklingsskillnader. Mätningen som Davidsson gjorde var dock inget djupdyk i resultaten men 

slutsatsen han kunde dra var att om en betalar för annonserna, på Facebook, så får kampanjen en 

del “gillningar” från Kina, Thailand och USA. Han menar att han inte var intresserad utav det då 

hans verksamhet inte är riktad till den målgruppen, utan det verkade endast vara för att Facebook 

vill tjäna pengar.  

“Jag vågar inte göra så mycket reklam längre då det kan leda till att jag inte hinner med att ta hand om 

alla kunder. Om jag hade haft tiden hade det varit en bra verksamhet då jag tror att det kan leda långt 

framåt om man sprider budskapet, mäter statistiken och analyserar den”.” (Davidsson 2016, Hjo 

Flytbastu). 

Jansson (Scandjet 2016) talar om Facebooks analysverktyg och hur effektivt det är att kunna följa 

kunden genom de olika stegen i processen, vilka är konsumenterna som går in på inlägget, vilka 

går till avslut och så vidare. Facebook är det enda sättet som Scandjet mäter sina inlägg på sociala 

medier, då hon menar att det är det mest effektiva. 

Asmussen (Xtravel 2016) menar att det vore naivt att tro att en kampanj gör lite eller mycket 

skillnad. Kampanjer är inte mätbara på det sättet utan att en kampanj måste genomföras flera 

gånger för att kunna se effekterna, vad som gick dåligt och vad som gick bra. Man får inte stirra 

sig blind på en kampanj utan bör se till helheten. Att vägleda marknadsföringen och 

fingertoppstyra den i någon riktning skulle inte kännas äkta menar Asmussen (Xtravel 2016). De 

vill alltid finnas i den potentiella konsumentens medvetande, och då spelar det ingen roll om en 

kampanj fått 150 eller 350 gillningar för de har ändå sätt det. Kolb (Liseberg 2016) menar att de 

kunnat mäta resultaten både genom visningar på den sociala mediekanalen YouTube men också 

på Instagram, vidare kan Liseberg också mäta resultaten genom engagemang, hashtags och 

delningar. Likt Liseberg så kunde Gröna Lunds Tivoli och Scandjet mäta sina resultat genom 

hashtags men de har också ett bevakningssystem där de kan följa upp hur många som delat och 

hashtaggat kampanjen samt besökt hemsidan. De sociala kanalerna blir ett kvitto på om en 

kampanj lyckats eller inte. Även Ski Unlimited kunde se att antalet likes på hemsidan ökade efter 

kampanjen lagts ut. Lindgren (Resia 2016) menar att de mätte resultaten genom de artiklar som 

kom in i pressen under kampanjen.  

Samtliga respondenter ser inga nackdelar med de olika kampanjerna de marknadsför i sociala 

medier och därmed kommer de att göra om dessa typer av kampanjer där de integrerar 
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konsumenten i marknadsföringen på sociala medier. Vanhatalo an Rijn (SAS 2016) menar att 

konceptet kommer leva vidare, men hur de uttrycker sig och vad de har för budskap kommer 

eventuellt ändras för att få olika typer av nätverk att sprida budskapet. Ingwall (Nordic Light Hotel 

2016) menar att de måste fortsätta, och då vända sig till en köpstarkmålgrupp men de kan också 

vända sig till en yngre målgrupp som talar vidare med sina föräldrar och att de då eventuellt vill 

checka in på hotellet: “Man måste hålla sig uppdaterad på aktuella kanaler samt målgrupperna.” 

Davidsson (Hjo Flytbastu 2016) talar om vikten att av att innehållet i det företaget delar inte är 

stötande på något sätt men att många känner att de har något de kan känna igen sig i och att det 

inte alltid behöver vara att konsumenten vinner någonting. Han vill att de ska se företagets logotyp 

hela tiden.  Man vill involvera konsumenterna i det man marknadsför och hela tiden ha en plan 

och vara frekvent, menar Davidsson. Asmussen (Xtravel 2016) hävdar också att närvaron är viktig 

och att hela tiden finnas tillgänglig för konsumenten, och därför måste olika typer av kampanjer i 

sociala medier upprätthållas. Jansson (Scandjet 2016) menar att det är genom deras inlägg på 

sociala medier som word-of-mouth uppstår för om de lägger ut något så är det mycket troligt att 

en tidigare konsument reagerar på inlägget, och det är det de tjänar mest på, att tidigare kunder 

rekommenderar företaget för sina vänner. Resia har upprepat kampanjer tidigare och tittar nu även 

på att göra en likande i höst. Krejci (Ski Unlimited 2016) och Kjellser (Gröna Lunds Tivoli 2016) 

är enade och menar att de kommer att göra om den här typen av kampanjer, där de uppmanar 

konsumenterna till att ”gilla”, ”dela” och ”hashtagga”. Kolb (Liseberg) menar dock att 

integrationen av konsumenten handlar om att rent praktiskt kunna hitta tävlingsbidragen i sociala 

kanaler och att det inte handlar om att på något sätt tvinga konsumenten till att ”gilla” och ”dela”. 

Hon menar dock att företaget önskar producera innehåll som konsumenten vill ”dela” och ”gilla” 

men att det aldrig är villkorat. 
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5. Analys 

I följande kapitel redogörs för uppsatsförfattarnas mer djupgående diskussion kring de resultat 

som framkommit i studien. Analysen utgår från de fyra olika huvudteman som återfinns i 

intervjuguiden samt det empiriska materialet.  

Av de nio respondenter som var delaktiga i undersökningen så är det fyra som uppger att deras 

företag har valt att fokusera sin marknadsföringsstrategi på webben och sociala medier. Orsaken 

till varför företagen har valt att inte använda sig av traditionella marknadsföringskanaler är att 

deras marknadsföringsbudget inte tillåter närvaro i traditionella kanaler, att deras målgrupp bäst 

nås via webben och sociala medier samt att närvaro online är viktigt för deras konkurrenskraft. Att 

viral marknadsföring är billigare än traditionell är något som beskrivs av Cruz & Fill (2008) men 

de ser ett problem med att nå ut till nischade målgrupper via virala marknadsföringskampanjer. 

De menar att viral marknadsföring används för att nå så många som möjligt på så kort tid som 

möjligt. Är målet att nå en mindre grupp så anser de inte att viral marknadsföring är det bästa 

alternativet. Detta är något som även Ho & Dempsey (2008) varnar för. Företagen som uppger att 

deras målgrupp i princip innefattar alla kommer alltså troligtvis se en större positiv effekt av sina 

virala marknadsföringskampanjer. Fyra av respondenterna uppger att deras 

marknadsföringsstrategi, som inkluderar både traditionell och online marknadsföring, i dessa fall 

används webben och sociala medier för att stötta den övriga marknadsföringen. Enligt Ferguson 

(2008) bör en viral marknadsföringsstrategi kopplas till en kundstrategi och aldrig ersätta de 

traditionella aspekterna av marknadsföring så som att engagera företagets högst värderade 

kundsegment. Alla respondenter har som mål med sina strategier att finnas närvarande i 

konsumenternas medvetande.  

Ingen av respondenterna ser några direkta nackdelar med sina valda marknadsföringsstrategier 

online men flertalet påpekar att företaget öppnar upp sig för kritik genom att vara lättillgängliga 

på sociala medier. Detta betyder att företagen i någon mening ändå ser en nackdel med att viral 

marknadsföring likväl kan leda till negativ som positiv word-of-mouth. Jenkins et al. (2014) tar 

upp (i koppling till webb 2.0 och användarskapat innehåll) att när konsumenter kompenseras av 

företaget för att sprida word-of-mouth så kan detta leda till att budskapet tappar i trovärdighet i 

konsumentens sociala nätverk. Denna möjliga negativa konsekvens av kampanjer som uppmuntrar 

konsumenter att sprida ett företags budskap är inget som respondenterna uppmärksammar. 

Uppsatsförfattarna ställer sig därmed kritiska till att respondenterna inte nämner de negativa 

konsekvenser som denna typ av kampanj kan ge. Givet är det att företagsrepresentanterna inte vill 

nämna möjliga nackdelar under intervjuerna, kan detta möjligen bero på att de respresenterar ett 

företag och är i sin yrkesroll, därmed måste de stå upp för att kampanjen bara medför positiva 

konsekvenser för företaget. En företagsrepresentant skulle möjligen inte välja att se att företagets 

budskap kan tappa i trovärdighet när de använder sig av mutor, som Jenkins et al. (2014) beskriver 

det.    

Webb 2.0, word-of-mouth och viral marknadsföring nämns av flertalet forskare som mer effektivt 

i jämförelse med traditionella medier och marknadsföring (Nilsson 2011, Buttle 1998, Trusov et 

al. 2009, Ferguson 2008). Effektiviteten och fördelen med word-of-mouth är något som alla 

respondenter håller med om men de lyfter även fram hur svårkontrollerat det är. Knappt hälften 
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av respondenterna nämner kravet på transparens som sätts på företag idag samt att det är viktigt 

att företagen lever upp till vad de lovar för att förhindra negativ word-of-mouth. Detta visar en 

insikt i hur word-of-mouth skapas, Buttle (1998) beskriver att positiv word-of-mouth skapas av att 

produkten lever upp till eller överträffar förväntningar medan negativ word-of-mouth skapas av 

att konsumentens förväntningar inte möts. Att stimulera spridningen av word-of-mouth genom att 

företag på något sätt kompenserar konsumenter blir vanligare. Trusov et al. (2009) ställer sig 

frågan ifall stimulerad word-of-mouth och den som sprids naturligt har någon kvalitetsskillnad. 

Buttle (1998) förklarar att denna utveckling leder till att gränsdragningen mellan traditionell 

reklam och word-of-mouth blir alltmer otydlig. Ingen av respondenterna gjorde denna koppling 

men en valde att särskilja på offline word-of-mouth och viral marknadsföring genom att påpeka 

att de kontakter som konsumenter har i sina sociala nätverk online ofta kan vara ytliga relationer 

vars rekommendationer inte väger lika tungt. Detta ekar åsikterna av Lovett et al. (2013) som 

menar att det är troligt att det finns en skillnad på grund av att offline word-of-mouth ofta är en 

mer direkt och en typ av intimare kommunikation. Studiens respondenter antyder att word-of-

mouth är utav stor vikt då det ger en tyngre trovärdighet kring företagets produkter, innehåll och 

kampanjer. De påstår även att word-of-mouth är svårkontrollerat, som de Bruyn & Lilien (2008) 

beskriver i sin teori, och att de inte kan styra över vad konsumenterna sprider och inte. Dock, 

menar de, att de kan styra konsumenterna åt det håll som företaget önskar, exempelvis genom att 

uppmana till att ”dela” eller ”gilla” företagets inlägg. Uppsatsförfattarna ställer sig frågande till 

när respondenterna menar att word-of-mouth ger större trovärdighet för företagets produkter, ställs 

detta emot de Bruyn och Liliens (2008) teori om att företagen kan styra konsumenterna i önskad 

riktning genom att ”dela och ”gilla”, så vill uppsatsförfattarna mena att det hela tappar sin 

trovärdighet som företagsrepresentanterna talar om.  

Samtliga respondenter såg sociala mediers roll inom marknadsföringen idag som något positivt på 

grund av den väsentliga kostnadsskillnaden gentemot traditionella marknadsföringskanaler samt 

att företagen kan nå och bli nådda av sina konsumenter på ett helt nytt sätt. Enligt Nilsson (2011) 

är anledningen till webb 2.0's utveckling att traditionell marknadsföring hade blivit mindre effektiv 

och företag blev därför tvungna att involvera sina konsumenter och upprätthålla en konversation 

med dem. Genom den traditionella marknadsföringen kan konsumenten endast ta del utav 

information som ett företag delar med sig utav medan webben idag är en interaktiv plats där 

deltagarna har större påverkan över den information som ges ut på grund av att konsumenterna 

inte endast tar del utav informationen utan att de nu även producerar och konsumerar den (Jenkins 

et al. 2013). Undersökningens respondenter är eniga om att marknadsföring online är mer effektivt 

än traditionell marknadsföring genom exempelvis tidningsannonser. Genom sociala medier kan 

företaget, på ett mer lättillgängligt tillvägagångssätt, nå ut till rätt målgrupp direkt.  

Webb 2.0 har lett till tre huvudsakliga förändringar i dagens värld: saker görs via webben, det är 

konsumenten som skapar värde samt att det är individen och gruppen som har makten, inte 

företaget (Berthon et al. 2012). Samtliga respondenter är eniga om att företagens 

kommunikationskanaler på sociala medier är av stor betydelse för marknadsföringen, en utav 

anledningarna menar respondenterna är att de vill vara där konsumenten är. Då allt fler individer 

lägger ner allt mer tid i den digitala världen är det också där företagen behöver vara. Övervägande 

antal utav respondenterna menar att det är konsumenten som har makten av vad, hur och när 
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företagets innehåll, information och kampanjer sprids. En utav respondenterna antyder att 

utvecklingen utav marknadsföring online via sociala medier gör att konsumenten får allt större 

kontroll över företaget och att konsumenten i många fall ”äger” företagets varumärke. 

Åtta av nio respondenter är eniga i frågan om att konsumentens sociala nätverk spelar en viktig 

och betydande roll för företagets marknadsföring och att det är viktigt för företaget att de delar 

upplevelser eller kampanjen i sina sociala nätverk online, för att få större räckvidd. Frågande ställer 

sig uppsatsförfattarna till om detta i sin tur skapar trovärdighet, när företagen är så angelägna om 

att konsumenterna bör dela produkten eller upplevelsen med sitt sociala nätverk, detta skulle du 

kunna vara för att företaget ska kunna locka till sig fler kunder, bygga ett starkare varumärke och 

tjäna mer pengar, endast för deras egen vinning. Sociala medier bidrar till att företagen och dess 

konsumenter kommer närmre varandra. Konsumenternas vilja att hålla kontakt, samt få en känsla 

utav samhörighet, är en bidragande faktor till att avståndet mellan konsument och företag minskat 

(Faulds & Mangold 2009). Respondenterna menar att sociala medier bidrar till att konsumenten 

får en tydligare inblick i företagen och dess produkter. Ett flertal respondenter antyder att de kan 

vara transparenta på en högre nivå genom sociala medier som bland annat Facebook och Instagram 

och att detta gör att konsumenternas vilja att hålla kontakt och känna samhörighet blir 

tillfredsställd. 

Alla respondenter har sina tydliga målgrupper och fyra uppger att de anpassar sina budskap och 

marknadsföringskanaler efter sina olika målgrupper. Företagens konsumenter kan rekommendera 

företaget med en tillförlitlighet och pålitlighet som företagen själva inte kan förmedla (Jenkins et 

al. 2014), därför är det viktigt att företagen förstår vilka möjligheter som webb 2.0 erbjuder dem 

samt sina konsumenter och sociala medier (Berthon et al. 2012). En av respondenterna berättar 

hur deras företag, genom att studera vilka sidor konsumenten följer och vilka inlägg denne ”gillar”, 

kan få en djupare insikt och förståelse för sin målgrupp via sina konsumenters sociala kanaler. 

Baines & Fill (2014) beskriver hur viral marknadsföring kan vara mer målinriktad än traditionell 

word-of-mouth genom att företag kan identifiera konsumenter som mer sannolikt kommer sprida 

företagets budskap vidare, dessa konsumenter har kallats för många olika saker: e-mavens (Ho & 

Dempsey 2008), efluentials (Cruz & Fill 2008), brand evangelists (Ferguson 2008) och social hubs 

(Kaplan & Haenlein 2011). Knappt hälften av respondenterna nämner explicit att de har en allmän 

målgrupp eller att deras kampanj hade en målgrupp bestående av konsumenter med högt inflytande 

inom sina sociala nätverk. 

Kaplan & Haenlein (2011) beskriver att sociala medier är särskilt lämpade för viral 

marknadsföring då gruppfaktorn, som är inbäddad i dem, gör det lätt att sända ut budskap till en 

större andel människor. Genom sociala medier, menar respondenterna, kan konsumenterna skapa 

en samhörighet med företaget och dess andra konsumenter. Företagens innehåll, kampanjer och 

inlägg ”delas” och ”gillas” av konsumenterna som därmed sprider budskapet till individer med 

liknande intressen vilket i sin tur leder till att företagen har lättare att nå ut till rätt målgrupp. Det 

är genom social valuta som konsumenterna i framtiden kommer att kunna betala för ett företags 

produkter och tjänster, menar en utav respondenterna. Individer med stor social valuta kommer, 

redan i dagsläget, men fram för allt i framtiden att kunna leva allt mer på sin sociala valuta, menar 

samma respondent, genom att dela ett företags produkter, innehåll och kampanjer till de som ingår 

i konsumentens sociala nätverk genom den sociala valutan. Ju mer social valuta en konsument har, 
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desto mer kommer denne att kunna köpa med hjälp utav företagets marknadsföring genom sociala 

medier. Uppsatsförfattarna ställer sig kritiska till om trovärdigheten går förlorad när konsumenter 

kan använda sig av sin sociala valuta och på så sätt kunna köpa mer med hjälp av företagets 

marknadsföring. Uppsatsförfattarna ställer dig också frågande till om den sociala valutan skulle 

kunna leda till en diskriminering av de människor som inte innehar ett stort socialt nätverk av olika 

skäl, skulle de personer då bli exkluderade till att delta i företagstävlingar på sociala medier. Det 

kanske endast väljs ut vinnare som har flera tusen följare i sina sociala kanaler, för att det priset 

som företaget delar ut kan, genom konsumenten som vunnit tävlingen, delas till hens följare.  

Fyra av respondenterna anser att de på något sätt använde sina konsumenter i sin marknadsföring 

online, en respondent berättar att målet i framtiden är att uppnå det medan resterande respondenter 

inte såg deras strategier som användande av konsumenter. Vissa av företagen är negativa till 

uttrycket “använda” utan vill se det som att konsumenterna är delaktiga i marknadsföringen. En 

av respondenterna beskrev hur de försökte göra det så lätt som möjligt för konsumenterna att sprida 

egenproducerat material, detta för att konsumentens material är något unikt. Faulds & Mangold 

(2009) menar att människan har en naturligt medfödd vilja att samspela och påverka andra och 

menar att detta är något som företag bör använda i sin marknadsföring, detta kan leda till att 

företagen via sina konsumenter kan nå ut med produkter, få respons på sina produkter och 

därigenom utveckla och skapa nya som bättre möter konsumenters efterfrågan och behov. de 

Bruyn & Lilien (2008) beskriver hur konsumentens motivation till att sprida word-of-mouth kan 

grunda sig i både avsiktliga och oavsiktliga anledningar, bland annat något explicit som ekonomisk 

ersättning. Detta visar, i motsats till vad respondenterna säger, att företag kan använda sina 

konsumenters sociala valuta och stimulera spridningen av word-of-mouth. Genom detta 

framkomna resultat ställer uppsatsförfattarna sig kritiska till om det faktiskt inte är så att företag 

som tillämpar denna typ av metod för att marknadsföra sig i sociala kanaler, inte använder sig utav 

sina konsumenter? Företagen vill också nå framgång, och man kan inte se förbi den ekonomiska 

vinningen för företagen när de använder sig utav sina konsumenter i sin marknadsföring på detta 

sätt.  

Webb 2.0 är ingenting utan sina användare då det är konsumenterna som skapar innehållet, värdet 

och betydelsen av produkter. Dock får inte konsumenterna själva en del av den ekonomiska vinsten 

och det kan ses som oavlönat arbete (Gauntlett 2011). Företagen erbjuder istället sina kunder en 

materiell kompensation mot att kunden sprider företagets budskap i sina sociala nätverk (Qualman 

2001). Några utav respondenterna i studien har en uppfattning om att dagens marknadsföring 

genom sociala medier är mer effektiv än någonsin tidigare men även mer komplex, vilket stöds 

mot Gauntletts teori. Företagen uppmanar konsumenterna genom bland annat skyltar och 

kampanjer att ”dela” positiva erfarenheter av företagets produkter till dess sociala nätverk genom 

dess sociala valuta. Företagen betalar sedan tillbaka till konsumenterna genom produkter och 

tjänster. Med stöd från Gauntletts teori (2011) och det material som framkommit i denna studie, 

fortsätter uppsatsförfattarna att ställa sig frågande till om inte företagen använder sig utav sina 

konsumenter, eftersom de erbjuder produkter och tjänster för att konsumenten ska sprida buskapet 

i sina sociala kanaler.  

Samtliga respondenter uppger att orsaken till att företaget skapade sin respektive 

marknadsföringskampanj var antingen på grund av att det var en del av en större kampanj, de ville 
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skapa ett starkt varumärke, få fler följare eller att integrera sina konsumenter i marknadsföringen 

för att skapa större spridning. Detta i sin tur var med syfte att skapa en närmre relation till 

konsumenterna. Respondenternas svar återfinns hos Qualman (2011) som menar att när företagen 

erbjuder sina konsumenter en materiell kompensation mot att konsumenten sprider företagets 

budskap vidare i sina sociala nätverk så skapas en relation till konsumenten som leder till 

tillförlitlighet och pålitlighet. Att integrera konsumenterna i marknadsföringen kan alltså vara ett 

sätt för företagen att skapa tillförlitlighet och lojalitet kring varumärket. Vikten av att ta till vara 

på sina konsumenter och befintliga kunder återkommer i samtliga respondenters svar, men 

samtliga visar även på vikten av att få sina konsumenter att känna sig delaktiga och skapa en god 

relation. Ytterligare var en drivkraft, enligt respondenterna, den kostnadseffektiva aspekten. Cruz 

& Fill (2008) vill mena att det som vanligtvis anses vara fördelen med viral marknadsföring, 

framför traditionell, är att det har relativt låga kostnader samt når en stor andel människor relativt 

snabbt.  

Ju mer ett varumärke diskuteras på sociala plattformar online och via interaktion i det verkliga 

livet, desto mer sannolikt är det att varumärket hela tiden finns i kundens tänkande, vilket i sin tur, 

menar påverkar vänner, familj och andra i kundens sociala nätverk (Lobschat et al. 2013). Teorin 

om socialt kapital ger en sociologisk grund och förståelse till social interaktion i allmänhet, som i 

sin tur förbinds till interaktion mellan olika grupper och individer (Lobschat et al. 2013). 

Företagsrepresentanterna, respondenterna i studien, menar att genom att uppmana konsumenterna 

till att ”dela” och ”gilla” dess inlägg sprider företagets varumärke, produkter och innehåll till 

konsumenternas sociala nätverk bestående av social valuta. Respondenterna i studien menar att de 

vill synas så mycket som möjligt för att företagets varumärke skall bli ihågkommen av så många 

som möjligt. De menar även att desto fler konsumenter som får ta del utav den spridda 

informationen, desto större chans är det att de får ytterligare konsumenter. De antyder även att en 

konsument som har rikligt med social valuta troligen kommer att sprida företagets varumärke till 

fler konsumenter.  

Vidare förklarade företagsrepresentanterna vad de fått för respons på sina kampanjer. Samtliga 

menar att de endast fått positiv respons men att det har tagit sig uttryck på olika sätt, exempelvis 

genom tillströmning till företagets andra sociala kanaler, fler delningar, kommentarer och 

reaktioner på olika sätt. Uppsatsförfattarna ställer sig kritiska till att de endast mottagit positiv 

respons efter sina marknadsföringskampanjer. Kan det möjligtvis vara så att 

företagsrepresentanterna inte delger oss det negativa motståndet de stött på, för att inte skapa en 

negativ bild utav företaget, eller är det faktiskt så att dessa typer av kampanjer endast får positiv 

respons.  Den positiva responsen som samtliga företag talar om kan dock kopplas till integrationen 

av konsumenterna i företaget och i produkten, då det skapar en tätare kontakt mellan de båda 

parterna (Faulds & Mangold 2009, Ferguson 2008). Konsumenten kan också påvisa sin egen 

unikhet eller grupptillhörighet genom word-of-mouth (Lovett et al. 2013) och därmed ser 

konsumenterna själva inga negativa aspekter med kampanjerna. Eftersom att människan har ett 

behov av att socialisera och kommunicera så kan därmed företagens produkter fungera som 

samtalsämnen mellan konsumenter, och därför motiveras word-of-mouth av människans naturliga 

behov till kommunikation (Lovett et al. 2013). Konsumenten motiveras till att sprida word-of-

mouth av tre huvudsakliga anledningar: social, känslomässig och funktionell motivation (Lovett 

et al. 2013). Ett par utav respondenterna menar att det är viktigt för företaget att vara aktivt och 
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sprida en positiv känsla kring företagets varumärke. De antyder att konsumenterna har visat 

tendenser på att de oftast sprider positiv information via sociala medier för att visa upp deras 

positiva upplevelser för dess nätverk, vilket kan kopplas till både social motivation samt 

känslomässig motivation. När företagen marknadsför sig genom kampanjer, som konsumenterna 

ska ”gilla” och ”dela” för att vinna, ser även konsumenter en vinning i det och företaget 

marknadsförs då utan kostnad, vilket gör att går det att applicera som en funktionell funktion. Det 

generella resultatet är att samtliga nio respondenter inte ser några nackdelar med de olika 

kampanjerna de marknadsför i sina sociala kanaler, och därmed uppger de att de troligtvis kommer 

att göra om dessa typer av kampanjer där de integrerar konsumenten i marknadsföringen.  

Resultaten av kampanjerna har varit mätbara enligt samtliga respondenter, även om mätningarna 

har gjorts på olika sätt. Främst kunde företagen se resultaten genom analysverktyg på Facebook, 

men också genom antalet ”delningar” och ”gillningar” som inlägget fått. Två av respondenterna 

ifrågasätter dock effektiviteten av viral marknadsföring och dessa specifika kampanjer på 

företagets faktiska omsättning samt företagets placering i konsumenters medvetande. Problemet 

med att mäta effekten av viral marknadsföring är något som Ferguson (2008) nämner, 

marknadsförare kan se hur stor spridning en kampanj har fått men att fastställa om samma kampanj 

lett till en högre marknadsandel är desto svårare. 
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6. Slutsats 

I följande kapitel redogörs studiens slutdiskussion samt förslag för vidare forskning inom ämnet 

studien berör. 

Med det insamlade empiriska materialet kan uppsatsförfattarna besvara frågeställningen “Hur ser 

turistföretagen på marknadsföring genom sociala medier?”. Samtliga respondenter ser sociala 

medier som viktiga marknadsföringskanaler som företag idag måste vara närvarande på då allt fler 

konsumenter finns online. Närvaro i sociala medier kan leda till ökad konkurrenskraft för 

företagen då dessa kanaler kan användas till att särskilja sig ifrån konkurrenter samt leder till att 

konsumenter i större utsträckning är medvetna om företagen och dess produkter. Sociala medier 

har gjort att företag alltid finns tillgängliga vid konsumenternas fingertoppar. Några av 

respondenterna poängterade att denna tillgänglighet också leder till att företagen är mer 

tillgängliga att kritiseras samt att denna kritik blir synlig för konsumenter, vilket kan vara en stor 

nackdel för företagen. Dock menar man att detta har lett till att företagen har blivit mer transparenta 

och självsanerade för att förhindra att missnöje och eventuell negativ kritik ska uppstå hos 

konsumenterna. 

Vidare har uppsatsförfattarna genom det empiriska materialet kunnat besvara frågeställningen 

”Vad har konsumenternas sociala nätverk för betydelse i turistföretagens virala marknadsföring?”. 

Det insamlade materialet har visat på att åtta av nio respondenter är av åsikten att konsumenternas 

sociala nätverk har en stor och betydande roll i den virala marknadsföringen. Respondenterna 

menar att det är viktigt för företaget att konsumenten delar kampanjen eller olika typer av 

upplevelser, kopplade till företaget, till sina sociala nätverk online. Detta för att få större räckvidd. 

Studien har visat på att konsumenterna är den stora plattformen för spridningen av kampanjerna 

men även andra typer av innehåll som företagen delar i sina sociala kanaler, detta skapar företagen 

genom integration av konsumenten.  

Genom det insamlade empiriska materialet kan uppsatsförfattarna nu besvara frågeställningen som 

lyder ”Vilka är de upplevda effekterna av virala marknadsföringskampanjer?”. Samtliga 

intervjuade respondenter menar att de endast upplevt positiva effekter av företagens virala 

marknadsföringskampanjer. Kampanjerna leder till att konsumenterna integreras i 

marknadsföringen och sprider företagets varumärke till dess sociala nätverk. I och med detta bildas 

en relation mellan företag och konsument som leder till tillförlitlighet och pålitlighet. En annan 

positiv aspekt är att virala marknadsföringskampanjer är kostnadseffektiva vilket gör att företagen 

lägger ut en mindre summa pengar på att nå en bredare målgrupp och fler antal konsumenter, i 

jämförelse med traditionell marknadsföring.   

6.1. Slutdiskussion 

I dag krävs det av företag att vara närvarande och tillgängliga på sociala medier för att vara 

konkurrenskraftiga. Fyra av undersökningens respondenter uppger att de har valt att fokusera sin 

marknadsföring på webben och sociala medier och att detta beror på prisskillnaden gentemot 

traditionella marknadsföringskanaler, att det är där deras målgrupp går att nås samt att närvaro 

online är ett sätt för dem att konkurrera med liknande företag. Samtliga nio respondenter har som 
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mål med respektive marknadsföringsstrategi att finnas närvarande i konsumenters medvetande. 

Flertalet respondenter lyfte fram att företagets närvaro online kan ha nackdelen att företaget öppnar 

upp sig för kritik genom att vara mer lättillgänglig, detta kan kopplas till studien av Constantinides 

& Fountain (2008) där forskarna kommer fram till att den traditionella marknadsföringen där 

företaget har total kontroll är på väg att försvinna och att det istället är konsumenten som får mer 

inflytande och kontroll över företagen. Något som denna studie har kommit fram till är att flera av 

företagen upplever att det enda som går att göra för att hantera uppkomsten av negativ kritik är att 

vara självsanerande: att företaget ser till att hålla det som utlovas samt vara öppna med eventuella 

produktproblem. Detta menar respondenterna är tillföljd av utvecklingen av webben och sociala 

medier. 

Jenkins et al. (2014) lyfter fram att en möjlig konsekvens av att konsumenter kompenseras för att 

sprida word-of-mouth är att budskapet tappar i trovärdighet och Trusov et al. (2014) ifrågasätter 

ifall stimulerad word-of-mouth är lika effektiv som sådan som uppstår naturligt, detta stödjer det 

som uppsatsförfattarna frågade sig inledningsvis av detta arbete, kan stimulerad word-of-mouth 

leda till att word-of-mouth tappar i effektivitet och reflekterar turistföretagen något kring detta? 

Under intervjuerna har ingen av respondenterna uppmärksammat att marknadsföringsstrategier 

och virala marknadsföringskampanjer där konsumenten på något sätt uppmanas “gilla” och “dela” 

kan leda till minskad trovärdighet. Respondenterna uppger att word-of-mouth är viktigt då det ger 

en tyngre trovärdighet åt företaget och dess produkter men särskiljer inte mellan den word-of-

mouth som uppstår naturligt och den som stimuleras av deras kampanjer. Uppsatsförfattarna ställer 

sig kritiska till varför denna eventuella negativa konsekvens av kampanjerna inte 

uppmärksammas. Skulle det kunna vara så att turistföretagen anser att dess strategier och 

kampanjer inte har så pass stor påverkan och inte heller har sett denna negativa effekt eller är dessa 

typer av kampanjer och strategier fortfarande så pass nya inom marknadsföring att de inte ännu 

har fått denna effekt. Vidare funderar uppsatsförfattarna över ifall turistföretagen inte dragit dessa 

paralleller, eller är det helt enkelt för svårt att mäta skillnaden mellan stimulerad och naturlig word-

of-mouth. Eftersom att samtliga turistföretag anser att trovärdighet är av stor vikt och word-of-

mouth samt viral marknadsföring i nuläget är väldigt effektivt så anser uppsatsförfattarna att dessa 

möjliga negativa konsekvenser av stimulerad word-of-mouth bör beaktas.   

Effekterna av virala marknadsföringskampanjer är enbart positiva enligt de nio 

företagsrepresentanterna. Dels tack vare kostnadseffektiviteten. Genom en viral 

marknadsföringskampanj sprids den från en konsuments nätverk till andra konsumenters nätverk 

i hög hastighet i jämförelse med den traditionella marknadsföringen. Det kostar i princip ingenting 

för ett företag att lägga ut en kampanj på sociala medier som exempelvis Facebook eller Instagram. 

När en konsument sedan tar del utav kampanjen genom att ”gilla” eller ”dela” sprids den till 

konsumentens nätverk och även de får ta del utav företagets varumärke och kan sprida kampanjen 

vidare. Hennig-Thurau (2004) menar på att konsumenten har olika motiv för att sprida en viral 

marknadsföringskampanj till sitt sociala nätverk. Ett utav motiven, som är det primära motivet, är 

sociala förmåner för konsumenten. Det sekundära är ekonomisk vinning och det tertiära 

självförbättring. Respondenterna i studien menar att de och företagen de arbetar på ständigt 

eftersträvar att möta konsumenten där den är med vad den vill ha, för att få största möjliga 

spridning. För företagen betyder spridning en starkare medvetenhet, hos konsumenterna, om 
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företagets varumärke vilket i sin tur bidrar till högre vinst. Ytterligare en positiv effekt av virala 

marknadsföringskampanjer är att de skapar en relation mellan företag och konsument. 

Respondenterna i studien menar att de vill vara transparenta mot konsumenterna så att dessa kan 

känna en närhet till företaget. Transparensen sker via de sociala medierna. Detta bildar en 

relationsbaserad marknadsföring som bidrar till att konsumenten känner sig, positivt, uppmanad 

att sprida företagets marknadsföringskampanjer. Tiago & Veríssimo (2014) menar att företagen 

fokuserar på att vara där kunden är, online, och där av väljer att marknadsföra sig viralt via bland 

annat kampanjer. Den tidigare forskningsstudien, gjord av Tiago, visar på det som de intervjuade 

företagsrepresentanterna i dagsläget utgår från och strävar efter.   

Åtta av nio respondenter menar att konsumentens sociala nätverk spelar en viktig och betydande 

roll för företagets virala marknadsföring, och att det är viktigt för företaget att de delar upplevelser 

eller kampanjen i sina sociala nätverk online. Detta för att få större räckvidd på kampanjen. Detta 

bestyrks av Camarero et al. (2011) studie, där de menar att viral kommunikation har lett individer 

till att betala med sina nätverk och att det på så vis blir av intresse för företagen då de får spridning. 

De tänkbara etiska aspekterna gällande att företagen använder sig utav konsumenternas sociala 

valuta och nätverk bidrar till en exkludering utav en konsumentgrupp, detta stöds mot Faulds & 

Mangold (2009) studie. Författarna beskriver då hur konsumenter med breda sociala nätverk 

kommer att kunna vinna mer på den virala marknadsföringens utbredning. Uppsatsförfattarna 

funderar över om sociala nätverk långsamt håller på att förvandlas till kundsegment och hur detta 

kommer att påverka människors relationer och sociala gemenskaper.  

 

En av orsakerna som framkommit i undersökningen är att respektive företag skapade kampanjen 

med anledning av att de ville få fler följare eller att integrera sina konsumenter i marknadsföringen, 

för att i sin tur skapa större spridning. Detta leder i sin tur till att företagen får större spridning 

genom att konsumenten “delar” innehållet av kampanjen med sitt sociala nätverk online. Denna 

studie visar även att ju mer konsumenter talar om varumärket, produkter eller upplevelser, desto 

bättre är det för företaget. Studien har även påvisat att webb 2.0 inte är något utan sina användare 

då det är konsumenterna som skapar innehållet, värdet och betydelsen av produkter, vilket även 

respondenterna uppgett. Detta bestyrks av Tapscott & Williams (2007) studie samt Constantinides 

& Fountain (2008) där de menar att webbplatsens framgång beror på konsumenternas inflytande 

på företaget samt att konsumenten har kontroll och inflytande över varumärket. Konsumenterna 

är den stora plattformen för spridningen av turistföretagens virala marknadsföring men knappt 

hälften av respondenterna i denna studie nämner explicit att de har en allmän målgrupp eller att 

deras kampanj hade en målgrupp bestående av konsumenter med högt inflytande inom sina sociala 

nätverk. Genom att företagen kan identifiera konsumenter som mer sannolikt kommer sprida 

företagets budskap vidare (e-mavens, efluentials, brand evangelists och social hubs) kan företagen 

också få kontroll över konsumentens sociala nätverk och vilka de bör rikta sig till.  

Uppsatsförfattarna ställde sig i inledningen frågande till om word-of-mouth förlora den effektivitet 

som gör den så populär hos företag och om detta är något som företag reflekterar kring. Studien 

har visat att word-of-mouth inte förlorar sin effektivitet, enligt respondenterna, Teoriläget efter 

genomförd studie gör det möjligt att fortsätta undersöka word-of-mouths effektivitet och dess 

trovärdighet online. De teorier som denna studie grundar sig i påstår att företagskompenserad 

word-of-mouth leder till att budskap tappar i trovärdighet samt ifrågasätter ifall stimulerad word-
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of-mouth är lika effektiv som sådan som uppstår naturligt. Detta menar studiens respondenter inte 

stämmer helt, budskapen tappar inte i trovärdighet och att uppmuntra word-of-mouth genom att 

erbjuda någon form av kompensation kan inte ses som ett användande av konsumenter. Studien 

förändrar teoriläget genom att föra in företagens perspektiv och visar på att en mer omfattande 

studie behöver göras där fler företag är representerade, men även konsumenter.  

6.2.  Förslag till vidare forskning  

Denna studie utgår från ett företagsperspektiv och uppsatsförfattarna finner det därför intressant 

för vidare forskning inkludera kundperspektivet och på så vis få en bredare bild utav det 

undersökta fenomenet. Kvalitativa, mer djupgående intervjuer, med turistföretag men även dess 

konsumenter kan bidra till att man får en allsidig bild utav det undersökta forskningsfältet.   

Uppsatsförfattarna finner det även intressant att vidare forska inom området för eventuella 

skillnader mellan mindre och större turistföretag, hur de ser på marknadsföring online och vad 

som skiljer de två kategorierna åt. Detta med anledning av att viral marknadsföring ofta anses 

prismässigt fördelaktigt gentemot traditionell marknadsföring och därför möjligtvis prioriteras av 

mindre företag med mindre budget.  

De eventuella etiska aspekterna av att använda sig av konsumenterna för att marknadsföra sig 

skulle med fördel kunna tas i beaktning. Hur företagen ser på att en högre andel social valuta hos 

konsumenten även innebär större chans till att ta del av, och vinna produkter och upplevelser. I 

och med detta exkluderas den typ av målgrupp som inte har ett brett socialt nätverk online.     

För vidare forskning skulle effektiviteten och resultaten av att turistföretag använder sig av olika 

typer av analys- och mätverktyg kunna undersökas. Detta för att exempelvis bilda en uppfattning 

om hur stor andel av ”gillningar” och ”delningar” som leder till köp. I sin tur kan det ge en 

förståelse av effekten att integrera konsumenterna i marknadsföring online och hur företagen på 

bästa sätt kan nå önskad målgrupp, vilka konsumenter är intresserade av en viss typ av upplevelser 

eller produkter etcetera.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Kampanjen 

Vad fick er att lägga ut den här kampanjen, vad inspirerade er, vad var ert syfte med detta?  

Vad har ni fått för respons från konsumenter?  

Är resultatet av er kampanj mätbar? Och hur har ni i sådant fall mätt det?  

Ser ni några nackdelar med denna typ av kampanj?  

Kommer ni välja att göra om denna typ av kampanj? 

Marknadsföringskanaler 

Vilka kommunikationskanaler online använder ni er av idag?  

Vilken/Vilka av dessa kommunikationskanaler anser ni vara er mest effektiva för er 

marknadsföring? Varför?  

Hur viktiga är era kanaler på sociala medier, vilken roll spelar de i er marknadsföring?  

Hur viktiga är era kunders sociala medier när ni ska marknadsföra en produkt online?  

Konsumentens roll i marknadsföringen 

Kampanjer som dessa involverar också era konsumenter. Vilka var de bakomliggande 

drivkrafterna till att ni började arbeta med att involvera era konsumenter i marknadsföringen? 

På ett eller annat sätt är dessa kampanjer beroende av social valuta, era kunders sociala nätverk, 

vilken roll tycker ni att konsumentens sociala nätverk spelar i dagens marknadsföring? 

Marknadsföringsstrategier 

Hur skulle ni definiera er marknadsföringsstrategi online?  

Dessa typer av kampanjer skapar word-of-mouth. Hur upplever ni word-of-mouth som  

marknadsföringsstrategi: fördelaktig, svårkontrollerad, oberäknelig, effektiv? 

Är det viktigt för er vilken typ av målgrupp ni når ut till? Finns det någon speciell anledning till 

att ni riktar er till en specifik målgrupp?  

 



   
 

 

Skulle ni vilja hävda att ni använder er av era konsumenter i er marknadsföringsstrategi online, 

och i så fall på vilket sätt?  

Hur ser ni på sociala mediers roll inom marknadsföring? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 

Bilaga 2 - Företagskampanjer  

Gröna Lunds Tivoli 

 

Hjo Flytbastu 

 

 



   
 

 

Liseberg 

 

Nordic Light Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Resia 

 

SAS 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Scandjet 

 

Ski Unlimited 

 

Xtravel 

  



   
 

 

Bilaga 3 – Mejlutskick  

Ämnesrad: Intervjuförfrågan till kandidatuppsats 

Hej (namn)! Vi är tre studenter på Södertörns Högskola i Stockholm som skriver en 

kandidatuppsats i turismvetenskap med fokus på marknadsföring och marknadskommunikation, 

specifikt på kampanjer på sociala medier som på något sätt uppmanar konsumenten att 

dela/följa/gilla/hashtagga osv. Vi har uppmärksammat att ditt företag har haft en sådan kampanj, 

(namn på kampanjen eller förklaring av den här), och skulle därför vilja intervjua dig till vår 

uppsats för att hjälpa oss få en bild av näringslivets syn på fenomenet. 

Det vår uppsats kommer fokusera på är konsumentens nätverk online (deras sociala valuta) ur ett 

företagsperspektiv, hur företag genom dessa typer av kampanjer får tillgång till dem och vad detta 

betyder för företaget. Vi grundar vår studie i teorier kring word-of-mouth, Webb 2.0 och viral 

marketing. Vad vi är intresserade av att få kunskap i via vår intervju är bland annat vad ert mål var 

med kampanjen, hur ditt företag tänker kring sociala medier och konsumentens sociala valuta 

kopplat till marknadsföring och marknadskommunikation, exempelvis vad ni tycker att detta ger 

er för möjligheter. Skulle du tacka ja till att medverka så kommer vi vilja boka in ett möte, antingen 

på plats eller över telefon, för att hålla intervjun. Om detta inte är möjligt så skickar vi jättegärna 

våra frågor till dig för mejlsvar. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

Jennifer Speich, Victoria Båveryd och Charlotta Grimfors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


