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Abstract 

Titel: Facebook - en plattform i relationsmarknadsföring? – Hur resesamordnare använder 

Facebook som hjälpmedel i sin relationsmarknadsföring. 

Nivå: C- uppsats i Företagsekonomi 

Författare: Linnea Granberg, Erika Illerbrand 

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: 2012 maj 

Syfte: Syftet med undersökningen är att kartlägga hur resesamordnare använder Facebook i 

sin relationsmarknadsföring. Vi vill undersöka varför företagen har valt det arbetssätt de har 

idag? Hur ser det ut i praktiken? Hur tror företagen att deras arbetssätt påverkar relationerna 

med kunderna? 

Anledningen till val av ämne var att Facebook är ett relativt nytt verktyg inom 

marknadsföringen. Vi vill undersöka hur företag i dagsläget kan använda sin Facebooksida i 

sin relationsmarknadsföring. 

Metod: Vi har använt en deduktiv metod då vi har utgått från tidigare forskning och sedan 

applicerat denna på empirin. De primära empiriska data som insamlades var av kvalitativ 

karaktär.   

Resultat och slutsats: Resesamordnarna använder Facebook kundtjänst samt plattform för att 

föra en dialog med kunderna. Resesamordnarna lär känna sina kunder bättre genom deras 

arbete med Facebook. Genom den interaktion som uppstår mellan kund och företag blir 

kunden del i en värdeskapande process tillsammans med företaget. Om företaget bemöter 

offentlig negativ kritik på ett bra sätt kan negativ ryktesspridning lindras och förtroende för 

företaget byggas. 

Förslag till fortsatt forskning: En undersökning som ger inblick ur konsumentens 

perspektiv. 

Uppsatsens bidrag: Att kartlägga hur företag i dagsläget kan använda Facebook som ett 

verktyg i sin relationsmarknadsföring. 

Nyckelord: Facebook, relationsmarknadsföring, kunddialog, word- of- mouth, relation. 
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Abstract 

Title: Facebook -  a platform for relationship marketing?  - How travel coordinators use 

Facebook as a mean in their relationship marketing. 

Level: C Business 

Author: Linnea Granberg, Erika Illerbrand 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: 2012 May 

Aim: The aim of this study was to investigate how travel coordinators use Facebook as a 

part of their relationship marketing. We wanted to study why the companies work with 

Facebook the way they do? How do they work practically? How do the companies 

believe that their way of working with Facebook influences the relationships with the 

costumers? 

The reason behind the choice of topic was that Facebook is a relatively new tool within 

marketing. We wanted to investigate how companies can use their Facebook page as a 

part of their marketing. 

Method: We have used a deductive method as we have used established theories and 

applied them to reality. The primary empirical data that was collected was of a qualitative 

character.  

Result & Conclusions: The travel coordinators in our study use Facebook as a helpdesk 

and as platform for conducting dialogs with their customers. The companies gain 

knowledge about their customers through their way of working with Facebook. Through 

the integration between company and customer, can the customer become a part of a 

value adding process. If the company deals with public criticism in a respectable manner, 

can negative gossip about the company be salved and faith be build.   

Suggestions for future research: A study where you see everything from a customer’s 

point of view. 

Contribution of the thesis: We hope that this study can contribute to an overview of 

how companies use Facebook as an aim in their relationship marketing today. 
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1. Inledning 

I följande kapitel kommer vi förklara bakgrunden till vårt ämnesval för att sedan gå vidare 

och förklara det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för vår rapport. Därefter 

redogörs avgränsningar i arbetet och förklaringar av väsentliga begrepp. Kapitlet avslutas 

med en disposition av arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 

Användningen av Internet har ökat kraftigt under de senaste åren, och den virtuella världen tar 

allt större plats i vår vardag. Fler företag använder sig av Internet i sin verksamhet. Även 

möjligheterna för företagen att använda sig av Internet till sin fördel har ökat både när det 

gäller användning av egna hemsidor och sociala medier. 

 

1.1.1 Sociala medier 

Torberger (2012) definierar sociala medier som; 

”I grund och botten vill jag säga att det bara finns ett socialt medium, Internet. Nätet är 

grunden för det som egentligen är de sociala medierna, själva interaktionen. Det gör 

begreppet ”sociala medier” luddigt och oformligt: sociala medier är snarare en filosofi och 

ett antal funktioner än något konkret. Filosofin handlar om att öppna upp för interaktion och 

deltagande, funktionerna är sådana som gör det möjligt. Därför är sociala medier, i mina 

ögon, alla de platser på nätet som erbjuder besökarna att delta och interagera.”  

Sociala medier är platser innehållande funktioner som gör det möjligt för personer att 

kommunicera och interagera med varandra. Människor kan umgås, dela intressen eller 

kommunicera budskap. Det är även en plattform för företagens marknadsföring och ett sätt att 

interagera med kunderna.  
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1.1.2 Företags användande av sociala medier 

TeliaSonera och Cisco presenterar undersökningen Smarta företag Index 2012 som visar att 

ökandet inom den privata användningen av sociala medier även håller på att slå igenom i 

näringslivet. 28 % av organisationerna, både inom näringslivet och den offentliga sektorn, 

använder sig av sociala medier för kommunikation med kunder och samarbetspartners vilket 

är en ökning på 17 % från förra året. Förtroendet för användningen av sociala medier har 

också ökat. 2011 ansåg 28 % av personalen att användningen av sociala medier leder till 

nöjdare kunder, 2012 var denna siffra uppe i 37 %.  (Cisconwire, 2012) 

 

1.1.3 Facebook 

Sverige ligger på 33:e plats på listan över länders användande av Facebook. Facebook Sverige 

har 4 639 740 användare, och de beräknar att 51,3 % av populationen i Sverige är aktiva på 

Facebook. (Socialbakers, 2012) 

Så vad är egentligen Facebook? Facebook är ett socialt nätverk med syftet att umgås med 

andra personer över Internet. Användare kan leta upp gamla klasskompisar och 

arbetskamrater eller hålla kontakten med släktingar och vänner.  (Facebook, 2012)   

Det är användaren själv som bestämmer vilka som får tillgång till dennes information och 

bilder som visas på Facebooksidan. Användaren kan leta upp andra personer och fråga om de 

vill bli vänner. Riktiga namn används istället för ett fingerat användarnamn. (Facebook-faq, 

2012) 

Det finns flera alternativ för hur Facebook kan användas, beroende på vad användaren vill. 

Många använder det för att umgås och hålla kontakten med sina närmaste vänner, eller starta 

och engagera sig i grupper om till exempel politiska frågor. Lärare kan använda Facebook 

som läroplattform i sina kurser för att nå ut med information eller hålla kontakt med sina 

studenter. Företag kan använda sig av Facebook för nå ut med information och erbjudanden 

till sina kunder. (Facebook-faq, 2012) 

Facebook är ett gratis nätverk vilket medför att de får in sina intäkter genom de annonser som 

finns på hemsidan. Reklamen anpassas utifrån användarens profil, och visar annonser som 

intresserar personen och utesluter reklam som denne inte är intresserad av. (Facebook-faq, 

2012)  
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Facebook startades år 2004 för studenter vid Harvard University när nätverket lades ut på 

Internet under namnet ”The Facebook”. Idén kom ifrån en tryckt skolkatalog som skulle göra 

det lättare för eleverna att lära känna igen varandra. Det var studenten Mark Zuckerberg som 

inte längre orkade vänta på att Harvard själva uppfyllde planen om att alla studenterna ska 

finnas på Internet utan tog saken i sina egna händer och startade The Facebook. I augusti 2005 

köptes domännamnet facebook.com och ordet the togs bort ur namnet.(Facebook-faq, 2012) 

Till en början var det tänkt att medlemmarna på Facebook endast skulle vara Harvard 

studenter, men då Harvard inte ägde applikationen blev studenter från andra universitet 

medlemmar. Gymnasieelever kunde också gå med i Facebook om de hade fått en inbjudan. 

Efter ett tag fick utvalda företag så som Apple och Microsoft bli medlemmar. I september 

2006 öppnades Facebook för allmänheten med endast de kraven att man skulle vara minst 13 

år gammal och ha en fungerande e-postadress.  (Facebook-faq, 2012)  

 

1.2 Problemdiskussion 

Med den utveckling som skett inom sociala medier och framförallt Facebook, hur ser 

företagens användande av detta fenomen ut? Många företag har idag etablerat sig på 

Facebook, men hur använder de sig egentligen av detta sociala medium? Det är inte en 

självklarhet att företagen tillåter en integrations med sina fans via Facebook. Det är heller inte 

självklart att företagen lägger ner mycket energi och är djupt engagerade när de väl har 

etablerat sig på Facebook.  I jämförelse med mer traditionell marknadsföring såsom TV-

reklam, radioreklam och trycksaker är Facebook är ett relativt nytt fenomen. Det kan ännu 

vara för tidigt att fastställa ett lyckat eller ”korrekt” sätt för företag att använda Facebook. 

Sätten företag kan arbeta med Facebook överensstämmer möjligtvis inte med hur det var för 

två till tre år sedan. Dagens användning av Facebook är inte nödvändigtvis applicerbart om 

två till fem år framåt. Vi vill därför undersöka hur arbetssättet ser ut idag. 

Företagen använder redan många verktyg för att vårda sina relationer med kunderna. 

Exempelvis kan detta ske genom reklam, hemsidan, kundtjänst, direkt interaktion mellan 

anställda och kunder osv. Men hur kan Facebook användas i detta avseende? Använder 

företagen Facebook som ett lyckat verktyg för relationsmarknadsföring eller inte?  
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Anledningen till att denna undersökning görs är att vi vill att företag som redan använder 

Facebook eller planerar att använda det ska dra lärdomar av det som företagen i vår 

undersökning gör. Det kan hjälpa dem att använda Facebook på ett så optimalt sätt som 

möjligt. 

 

 

1.3  Syfte  

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur resesamordnare använder sig av Facebook i 

sin relationsmarknadsföring. Vi vill undersöka hur det ser ut i dagsläget för företag som valt 

att använda Facebook som ett verktyg i sin relationsmarknadsföring. Vad gör företagen rent 

praktiskt? Vi vill undersöka varför de valt att arbeta på det sättet som de gör och hur tror de 

att det sättet de valt att arbeta på påverkar relationerna med kunderna? Kan den offentlighet 

som Facebook medför ha en inverkan på relationerna mellan företaget och dess kunder? 

 

1.4 Frågeställning 

Vi vill undersöka hur företag verkligen använder Facebook i sin relationsmarknadsföring. 

Varför väljer de att arbeta på det sättet som de gör med Facebook? Vad de vill uppnå med 

det?  Hur tror de att det sättet de valt att arbeta på påverkar relationerna med kunderna? Då 

den information som läggs upp på Facebook kan göras offentlig kan de personer som vill, se 

vad andra skriver om företaget, samt hur företaget bemöter kritik. Vi vill undersöka om denna 

offentlighet även kan ha en inverkan på relationerna mellan företaget och dess kunder.  

Vi har tagit fram fyra huvudfrågor som ska leda oss i att uppnå vårt syfte med vår 

undersökning. 

o Hur använder resesamordnare Facebook i praktiken för att upprätthålla sina 

kundrelationer?  

o Varför har företagen valt att arbeta på det sättet som de gör? 

o Hur påverkas kundrelationerna av företagens arbetssätt? 

o Påverkar företagens arbetssätt att Word- of- mouth sprids, och vilken betydelse har det 

för kundrelationerna? 
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1.5 Avgränsning 

I vår undersökning av researrangörers användning av sociala medier för 

relationsmarknadsföring har vi valt att avgränsa oss till Facebook som det sociala mediet i vår 

undersökning. Anledningen är att vi båda är aktiva användare av Facebook och är intresserade 

av den lavinartade ökningen av sajtens popularitet både bland privatpersoner och företag. Vi 

har valt att rikta in oss på tre av de största slagen av resor enligt oss; charterresor, fjällresor 

och kryssningar. Vi har då valt att undersöka en researrangör ur varje kategori. Vi har även 

valt att avgränsa oss till Sverige, och har då endast fokuserat på information gällande 

Facebook Sverige och företags användande av Facebook i Sverige. Vi har endast använt oss 

av svenska researrangörer, eller de svenska verksamhetsgrenarna.  Fokus ligger på 

kundrelationerna i researrangörernas arbete på Facebook. Vi har gjort denna avgränsning då 

det är relationsmarknadsföring som intresserar oss och att det finns så otroligt många 

möjligheter och olika vinklar som man kan studera företagens verksamhet på Facebook.  Ett 

av de företag vi undersökte var Skistar AB. Vi har valt att avgränsa oss till en del av 

verksamheten, Skistar Sälen. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

 

Fan:  Ett Facebookfan är en person som ”gillat ”en specifik 

Facebooksida. De får då uppdateringar, länkar, händelser 

och erbjudanden från denna Facebooksida. (Rouse, 

2010) 

 

Gilla: Genom att ”gilla” en specifik Facebooksida eller ett 

specifikt inlägg visar användaren intresse för denna 

sida/inlägg. Det gör att denne sedan får tillgång till 

händelser och kommentarer kring sidan eller inlägget.  
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Marknadsandelar:  Marknadsandel är den andel i procent som företaget 

kontrollerar jämfört med den försäljningen av den totala 

marknaden. (Tks, 2012) 

 

Tvåvägskommunikation: Envägskommunikation är, enkelt beskrivet, när en 

person pratar och den andra lyssnar och 

tvåvägskommunikation är när båda personerna pratar och 

lyssnar. 

 

Kundrelation:  Kundrelation är en kontinuerlig interaktion periodvis 

under en lång tid mellan företaget och kunden. 

(Managementstudyguide, 2012) 

 

Inlägg/uppdatering/logg:   Meddelanden som privatpersoner, företag eller grupper 

publicerar på Facebook. Dessa meddelanden kan 

innehålla åsikter, information, bilder osv.  

 

Twitter:  Twitter är liksom som Facebook ett socialt nätverk. 

Privatpersoner, företag och grupper skriver meddelanden 

på sina Twitterkonton som sedan andra användare följer. 

Till skillnad från Facebook där användarna kan skriva 

längre meddelanden är det maximala antalet tecken vid 

Twitter 120 stycken. (Twitter, 2012)  

 

Dialog: En konversation mellan två eller fler personer (Ne, 2012)
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1.7 Disposition 

 

I det första kapitlet beskriver vi bakgrunden till vårt arbete tillsammans med syfte och 

frågeställningar. Vi har även tagit med de avgränsningar som vi valt att göra och vi avslutar 

med att definiera väsentliga begrepp.  

I det andra kapitlet går vi igenom den metod vi använt för att utföra vårt arbete.  

I det tredje kapitlet får vi läsa om tidigare forskning och modeller kring ämnet 

relationsmarknadsföring, sociala medier och Word-of- mouth marknadsföring. 

I det fjärdekapitlet presenteras de primärdata som insamlades. 

 I det femte kapitlet presenterar en analys där vi sammankopplat teorin med empirin. Det följs 

av det sjätte kapitlet där reflektioner och slutsatser presenteras.  

I kapitel sju återfinns referenslista, och bilagor har placerats i kapitel åtta.  
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2.  Metod 

I följande kapitel kommer vi gå igenom den metod som använts för att genomföra studien. 

Först beskrivs den ansats som valts och därefter en redogörelse för hur insamlingen av data 

genomfördes. Detta följs av de urval som gjordes och tillvägagångssättet vid intervjuerna. 

Därefter redogörs hur data har analyserats samt tillförlitligheten i vår studie. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Det finns två ansatser för hur en undersökning kan gå tillväga, en induktiv och en deduktiv 

ansats. Vilken av dessa som väljs beror på vad forskaren vill få ut av undersökningen.  

Om en deduktiv ansats väljs, används redan befintliga teorier och modeller som utgångspunkt 

i forskningen (Eriksson & Wiedersheim 2011). Teorierna och modellerna ställs sedan och 

testas mot verkligheten, det vill säga mot det insamlade empiriska materialet (Bell & Bryman 

2005). 

Motsatsen till det deduktiva angreppssättet är en induktiv ansats. Om denna ansats väljs för 

forskningen utgår man istället från empirin. Genom detta arbetssätt insamlas empirisk data 

från verkligheten vilken sedan ställs mot befintliga teorier och modeller. Detta angreppssätt 

kan sedan skapa nya teorier (Eriksson & Wiedersheim  2011). 

Vi har valt att arbeta utifrån en deduktivt ansats. Angreppsätt valdes på basis av att vi ville 

utgå från teorier om relationsmarknadsföringen och sedan applicera dessa på den empiriska 

datainsamlingen om företagens Facebooksidor. Vi ville undersöka om dessa teorier var 

applicerbara för företagen när de använde Facebook som ett av sina kommunikationsverktyg.  

 

2.2 Vetenskaplig metod 

Förenklat beskrivet finns det två olika metoder i hur man som forskare kan gå tillväga i sin 

undersökning. Man kan anta en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. Vilken av dessa metoder 

som väljs baseras på vilket syfte undersökningen har (Trost 2007). Forskaren måste först se på 

vad denne vill mäta med sin undersökning för att därefter bestämma vilken ansats som ska 

väljas.  
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Den kvantitativa metoden har som syfte att samla in mätbar data (Patel 2003). Mätbar data 

handlar till stor del om siffermätning, men så behöver inte nödvändigtvis vara fallet. Variabler 

som längre, fler och mer kan också tyda på en kvantitativ metod. Om syftet med 

undersökningen är att mäta hur ofta, hur många eller hur vanligt någonting är, ska en 

kvantitativ metod användas (Trost 2007). För att samla in kvantitativ data kan enkäter, 

intervjuer och arkiv användas (Eriksson & Wiedersheim 2011). 

Den kvantitativa metodens motsatts är den kvalitativa metoden. Vid användning av denna 

metod ligger tonvikten vid insamling och analys av data oftare på ord än kvantifiering (Bell & 

Bryman 2005). Om syftet med undersökning är att besvara frågor som Hur? och Varför? kan 

en kvalitativ metod vara att föredra (Eriksson & Wiedersheim 2011). Leedy och Ormrod 

(2005)  menar att man vid en kvalitativ undersökning vill undersöka och beskriva fenomen ur 

forskningsobjektets synpunkt. 

Då målet med vår undersökning inte var att mäta exakta kvantitativa variabler valdes det 

kvantitativa metodsättet bort. Huvudsyftet var inte att mäta hur många fans företagens 

Facebooksidor har, eller exakt hur många uppdateringar respektive företag gör per vecka. Vi 

ville med vår undersökning öka förståelsen för hur företagen använder sina Facebooksidor för 

att upprätthålla sina kundrelationer, sättet de arbetar på och hur det påverkat relationerna med 

kunderna. Vi anser därför att ett kvalitativt angreppsätt är bättre lämpad för vår forskning. 

 

2.3 Datainsamling 

Två typer av data kan samlas in till forskningen; primär och sekundär data. Dessa är inte 

varandra uteslutande utan kombineras. Primärdata består av det material som forskaren 

insamlar själv (Leedy & Ormrod 2005). Detta kan göras genom intervjuer, enkäter, 

observationer, deltagande observationer, studier och tester m.m. De sekundära data som 

insamlas för undersökningen är redan befintlig data, dvs. data som någon annan än forskaren 

har sammanställt (Eriksson & Wiedersheim 2011). 

De sekundärdata som insamlades för denna undersökning fann vi främst i böcker och artiklar, 

men även elektroniska källor. 

När vi påbörjade vår sökning av sekundärdata vände vi oss först till befintliga c-uppsatser 

som berörde liknande ämnen. Vi läste uppsatser som berörde relationsmarknadsföring, 
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Facebook och företagens användning av Facebook. Från dessa uppsatser noterade vi sedan de 

artiklar och faktaböcker som kunde vara relevanta för vår forskning. 

När vi hade noterat de artiklar som verkade intressanta för vår forskning sökte vi efter dessa 

via Högskolan i Gävles databas över artiklar och journaler. När vi hade läst igenom en artikel 

vi ville använda noterade vi även vilka artiklar forskaren själv hade använt. Vi sökte således 

även upp dessa artiklar. Vi ville studera vad författaren själv hade valt att ta med i sin 

forskning men också se om det fanns fler artiklar vi ännu inte undersökt. 

De faktaböcker som användes för metodavsnittet fann vi i Högskolan i Gävles bibliotek samt 

tidigare egna kursböcker. De böcker som låg till grund för teorikapitlet hämtades också från 

ovanstående bibliotek. Vi läste böcker som endast behandlade relationsmarknadsföring men 

även andra marknadsföringsböcker som bara behandlade relationsmarknadsföring till en viss 

del. Vi använde oss även av böcker som behandlade marknadsföring via Internet i allmänhet, 

och via sociala medier i synnerhet.  

Vi använde även elektroniska källor. Information togs fram genom en sökning på Google 

efter statistik och information kring sociala medier. Vi använde även browsing vilket betyder 

att vi följt länkar från webbsida till webbsida för att söka information (Eriksson & 

Wiedersheim 2011). 

För att samla in primärdata kontaktade vi resesamordnare via e-post för att se om de var 

villiga att hjälpa oss med vår studie. Vi kom då i kontakt med de personer som är ansvariga 

för verksamheten av Facebook på de tre företagen Skistar, Ving och Viking Line. Primärdata 

insamlades först genom två telefonintervjuer och en enkät. Därefter skickades några 

följdfrågor till respektive företag, alla via e-post. 

Vi har även studerat varje företags Facebooksida. Vi observerade den information företaget 

hade valt att visa samt de funktioner som fanns tillhanda. Vi studerade även de uppdateringar 

som både kunderna och företaget hade gjort. 
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2.4 Urval 

Att samla in data från alla i population som ska undersökas kan bli både dyrt och komplicerat. 

Då kan istället ett urval ur populationen göras. Urvalen kan göras på ett slumpmässigt – och 

icke slumpmässigt vis (Trost 2007). 

Det icke slumpmässiga urvalet kan delas in i tre kategorier; kvoturval, bekvämlighetsurval 

och strategiska val. Vid kvoturval väljs en procentuell del av populationen ut. Meningen med 

kvoturval är att det ska vara representativt för hela populationen.  

Bekvämlighetsurval innebär som namnet antyder att urvalet sker efter bekvämlighetsskäl. 

Exempelvis kan detta innebära att undersökaren lämnar enkäter på ett bord så att människor 

fritt kan välja om de vill delta i undersökningen eller inte (Trost 2007).  Snöbollsmetoden är 

en variant av bekvämlighetsurval. Denna metod går ut på att urvalet växer successivt på 

samma sätt som en snöboll växer när den rullas i snön. Forskaren frågar respondenten om 

denna kan rekommendera ytterligare deltagare till undersökningen vilket gör att urvalet 

konstant växer (Bell & Bryman 2005). 

Strategiska urval används främst vid kvalitativa studier då forskaren vill vara förvissad om att 

få varierande svar från sina respondenter. Slumpmässiga urval innebär som namnet antyder att 

slumpen avgör urvalet från populationen som ska undersökas. Slumpmässiga urval kan 

indelas i fem stycken kategorier; obundna slumpmässiga urval, bundna slumpmässiga urval, 

stratifierade urval, klusterurval, och slutligen flerstegsurval (Trost 2007). 

Obundna slumpmässiga urval innebär att inget annat än just slumpen avgör, vem som helst 

eller vad som helst kan genom slumpen väljas att bli en del i urvalet. Bundna slumpmässiga 

urval går däremot ut på att forskaren vet om populationens storlek och väljer sedan ut var n: te 

enhet till att ingå i urvalet. Exempelvis kan detta innebära att var fjärde, åttonde eller tionde 

enhet väljs ur populationen (Trost 2007). 

Vid stratifierade urval vill forskaren av diverse anledningar att en viss del av populationen ska 

vara överrepresenterad. Orsaken till denna urvalsmetod kan vara att forskaren vill undersöka 

denna del av populationen extra noga. Vid klusterurval delas populationen in i delar. Därefter 

väljs strategiskt de delar ut som forskaren vill undersöka närmare. Om forskaren sedan väljer 

att slumpartat undersöka en av de förut utvalda delarna kallas detta för flerstegsurval (Trost 

2007). 
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När det kommer till urvalets storlek finns det flera faktorer som forskaren måste ta hansyn till. 

Det ultimata är att inkludera hela populationen i undersökning, men detta kan bli mycket 

svårt. Den ekonomiska delen måste beaktas, likaså de praktiska och tidsmässiga aspekterna. 

När vi hade bestämt syftet för vår undersökning hade vi ännu inte specificerat vår urvalsram. 

Vi ville först och främst inrikta oss på tjänsteföretag då vi trodde att dessa möjligtvis 

tillämpade relationsmarknadsföring i större utsträckning än företag som endast sålde varor. 

När vi hade bestämt oss för att undersöka tjänsteföretag ville vi därefter fokusera på en 

bransch. Att valet föll på just resebranschen föll sig av att vi tror att det finns stora möjligheter 

för användande av Facebook i den branschen.  

Vi valde sedan att ta ett företag ur olika grenar inom resebranschen. Vi ville då undersöka 

företag som representerade längre solsemester, vintersemester samt kryssningar. Vi kände att 

dessa typer av resor är vanliga bland svenskar och vi hoppades på så sätt att företagen som 

opererade inom dessa områden skulle ha en egen Facebooksida. Då dessa grenar inom 

resebranschen är väl etablerade i Sverige hoppades vi också på möjligheten att kunna finna 

ungefärligt lika stora och etablerade företag att undersöka. Från början hade också tänkt ta 

med en gren som representerade spa – och hälsoresor som har växt sig starka de senaste åren. 

Men vi trodde inte att vi skulle kunna finna ett företag inom denna gren som var 

storleksmässigt stort nog.  

Att vi valde företag ur dessa tre olika grenar och inte från samma gren var på grund av att vi 

hade farhågor om att företagen inte skulle vilja ställa upp om de skulle jämföras med sina 

närmaste konkurrenter. Visserligen är de även varandras konkurrenter när de försöker locka 

resenärer att välja just deras resemål, men konkurrensen mellan företagen inom respektive 

gren är dessvärre mycket större. På grund av detta valde vi därför att välja företag från olika 

grenar inom samma bransch.  

När de tre grenarna var bestämda föll valen av själva företagen slumpvist. Ingen av författarna 

hade före fastställandet av urvalet studerat något av företagens Facebooksidor. Vi förutsatte 

att företagen på basis av deras storlek att de hade en Facebooksida. Om det hade visat sig att 

så inte var fallet hade vi tänkt ut några andra företag som eventuellt kunde tillfrågas istället. 

De företag vi slutligen valde var Skistar som representerar vintersemester, Viking Line som 

representerar kryssningar och slutligen Ving som representerar solsemestrar.  
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Urvalets storlek föll sig på att vi hade valt tre större grenar inom branschen. Vi övervägde 

sedan om vi skulle ta två stycken företag ur varje gren. Anledningen till att vi slutligen valde 

ett företag från respektive del av branschen var att vi gjorde bedömningen att sex stycken 

företag eventuellt kunde bli för tidskrävande. Vi ville inte heller ha ett ojämnt fördelat urval 

om vi inte skulle lyckas få kontakt med alla företag. Då kunde det sluta med att två grenar var 

representerade med två företag var, och en gren endast hade ett företag. 

Vi har på detta sätt gjort ett slumpmässigt urval, och närmare bestämt ett klusterurval. Vi har 

delat in populationen i delar. Dessa har inte slumpats fram utan strategiskt valts ut. När vi 

sedan strategiskt hade valt ut våra delar, dvs. grenar i resebranschen, valdes därefter företagen 

slumpmässigt ut. 

 

2.5 Intervjumetod 

 

Bryman och Bell (2005) menar att intervjuaren vid en kvalitativ intervju enkelt kan kringgå 

ett förutbestämt upplägg och ställa nya frågor som en uppföljning eller variera 

ordningsföljden i frågorna.  

Det finns flera metoder för att genomföra en intervju. Forskaren kan välja att använda sig av 

en ostrukturerad intervjumetod. Denna metod går ut på att forskaren låter respondenten 

bestämma hur intervjun genomförs. Respondenten talar fritt och styr över de ämnen som tas 

upp (Gillham 2008). Vid en ostrukturerad intervju kan det ibland hända att intervjuaren kan 

ställa endast en fråga och sedan låta respondenten svara och associera fritt (Bell & Bryman 

2005).  Denna teknik kan vara mycket användbar när om forskaren är i ett tidigt skede i sin 

undersökning. Dock kan ostrukturerade intervjuer vara svåra att hålla flytande och dessutom 

ta mycket lång tid att genomföra (Gillham 2008). 

Forskaren kan också använda sig av en halvstrukturerad intervjumetod som betyder att 

forskaren ställer likartade frågor till alla respondenter men frågorna är öppna, vilket innebär 

att svaren kan variera mycket beroende på vad respondenten väljer att ta upp (Gillham 2008). 

Intervjuaren har således en lista med specifika teman som ska behandlas men personen som 

blir intervjuad har stor frihet att utforma svaren (Bell & Bryman 2005). Forskaren kan även 

ställa sonderande frågor för att undersöka om det finns mer att berätta. För att likartade frågor 
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ska tas med leds respondenten in på obehandlade ämnesområden med hjälp av följdfrågor. 

Denna metod är fördelaktig på så sätt att den skapar en jämn balans mellan struktur och 

öppenhet (Gillham 2008). 

En intervju kan även utföras på ett strukturerat tillvägagångssätt. Intervjuaren har då ett 

färdigt frågeformulär som denne läser upp för respondenten. Tillskillnad från en enkät där 

personen som blir intervjuad själv fyller i svaren, är det här upp till intervjuaren att registrera 

det respondenten säger (Gillham 2008). 

Det finns flera olika metoder för att genomföra en intervju. En intervju kan genomföras 

ansikte mot ansikte med respondenten eller på distans. 

En version av distansintervju är telefonintervju. Fördelen med denna typ av intervju är att 

forskaren kan vara reaktiv, d.v.s. missförstånd kan redas ut och sonderade frågor kan ställas. 

Enligt Gillham (2008) har människor i allmänhet lättare att uttrycka sig i tal än i skrift då det 

krävs mer ansträngning att skriva än prata.  

Gillham (2008) påpekar även att det underlättar att använda sig av en strukturerad 

intervjumetod vid telefonintervjuer, då en ostrukturerad intervju via telefon innebär 

svårigheter för intervjuaren att hålla respondenten på rätt spår.  

E-postintervjun är också en variant av distansintervju. Denna metod kan användas då 

respondenten inte har tid eller möjlighet att genomföra intervjun på något annat vis. 

Fördelarna med denna metod är att respondenten kan svara när det passar denne och att 

transkription inte är nödvändig. Nackdelarna är att svaren kan vara för kortfattade eller för 

talspråksmässiga för att passa för forskningsändamål (Gillham 2008). Andra metoder för att 

genomföra distansintervjuer är genom brev och chatt. 

När en intervju ska genomföras bör man enligt Gillham (2008) överväga vissa faktorer. 

Tidskostnadsfaktorn är en av dessa. Här ska inte bara själva intervjutiden med respondenten 

tas med i beräkning, utan också den tiden för transkription och bearbetning av materialet.  

Vid insamlingen av primärdata valde vi att genomföra distansintervjuer. Anledningen var att 

vi avståndet var för stort för att göra en direktintervju med respondenterna. Vi valde därefter 

att genomföra intervjuerna via telefon, på grund av att vi ville att intervjun skulle vara reaktiv, 

där vi kunde känna av tonen hos respondenten och ställa följdfrågor. Vi hoppades att denna 

version av distansintervju skulle ge oss mest detaljerade svar och djup än brev och e-post. Att 
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genomföra intervjun via chatt kände vi också att det skulle ge oss berikande svar, men vi kom 

till slutsatsen att denna metod kunde innebära en del praktiska problem för våra respondenter 

då dessa kanske inte var vana vid chatt eller använde olika chattprogram.  Vi ville också 

undvika enkäter av alla slag då vi hade farhågor om att svaren skulle bli för korta och 

bristande i kvalitet. Vi bestämde dock att om någon respondent inte hade möjlighet att 

genomföra en telefonintervju så skulle denne erbjudas att genomföra intervjun skriftligt. Att 

skicka ut brev med frågor där respondenten själv skulle fylla i svar och sedan returnera det till 

oss kände vi var för omständigt. En e-post intervju kändes dock smidigare just på grund av 

den snabbhet som denna intervjumetod ger.   

Till Ving och Viking Line fick vi möjlighet att göra telefonintervju. Intervjuerna pågick under 

ca en halvtimmes tid. Vid tiden av vår undersökning var dock Skistar inne i sin högsäsong och 

kunde på grund av tidsbrist inte tillge oss en längre telefonintervju. Respondenten från Skistar 

föreslog då att vi skickade frågorna till honom via e-post som han sedan besvarade. 

Vi valde att genomföra strukturerade intervjuer. Detta på grund av att vi ville ge samtliga 

företag samma chans att förklara hur de arbetar. Dock följde vi inte frågeformuleringarna 

slaviskt vid telefonintervjuerna då vi vid några tillfällen ställde hjälpande eller sonderande 

frågor om respondenten tappade tråden eller om vi ville få ett mer förtydligande svar.  

De data som insamlades genom telefonintervjuerna transkriberades. Vid intervjun med Viking 

Line var endast en av författarna närvarande och skrev ner svaren genomgående under 

intervjun. För att inga missförstånd skulle uppstå när bara en av oss närvarnade vid intervjun 

skickades en kopia på transkriptionen till respondenten som sedan godkände den. Vid 

telefonintervjun med Ving var båda författarna närvarande. Frågorna ställdes via högtalare på 

telefonen så att båda författarna kunde höra svaren. Dock ställde endast en av oss frågorna. Vi 

skrev båda kontinuerligt ned svaren under intervjuns gång och jämförde sedan vad vi hade 

skrivigt ner för att få en så korrekt bild som möjligt. 

 

 

 



23 

 

2.6 Analys av data 

Det transkriberade materialet från intervjuerna sammanfördes med de svar som inkommit via 

e-post. Vi tog även med de registreringar som gjorts från respektive företags Facebooksida. 

Det samlade empiriska materialet ställdes sedan mot det teoretiska avsnittet.  

 

2.7 Tillförlitlighet 

Kvaliteten och tillförlitligheten på studien avgörs av hur hög dess validitet och reliabilitet är. 

Reliabilitet innebär att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma utslag vid ett senare 

tillfälle (Trost 2007).  Detta påstående förstärks av Yin(2007) som menar att målet är att en 

annan forskare som följer samma tillvägagångssätt ska komma fram till samma resultat. 

Bryman och Bell (2005) beskriver reliabilitet som tillförlitlighet, vilket berör frågan om 

resultatet från en undersökning blir desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, 

eller om det påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.  

Trost (2007) tar vidare upp fyra komponenter inom begreppet reliabilitet.  

 Kongruens. Innebär likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. 

 Precision. Intervjuarens sätt att registrera svar. 

 Objektivitet. Har att göra med olika intervjuares sätt att registrera svaren. Om svaren 

registreras på samma sätt är objektiviteten hög. 

 Konstans. Berör tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden inte ändrar 

sig. 

Trost (2007) påpekar dock att hög reliabilitet uppnås vid kvantitativa studier där 

standardiseringen är hög.  

Vi tror att om en forskare skulle ställa samma frågor till samma företag inom en mycket snar 

framtid skulle denne få likartade svar. Om undersökningen däremot skulle göras på andra 

företag eller vid ett senare tillfälle finns risken att svaren inte skulle bli desamma. Detta har 

framförallt att göra med den fjärde komponenten inom begreppet reliabilitet, det vill säga 

konstans. Fenomenet sociala medier har genomgått en stor utveckling de senaste åren och det 

är svårt, om inte omöjligt att fastställa hur situationen kommer att se ut om tre till fem år. 



24 

 

Även om just Facebook inte skulle utvecklas finns potentialen att andra sociala medier skulle 

kunna utvecklas och ta den nästan självklara plats som Facebook har i dagsläget.  

Graden av validitet bestäms av mätinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas (Leedy 

& Ormrod 2005). Begreppet validitet kan delas upp i intern- och extern validitet. Den interna 

validiteten beskriver hur forskningens design och de data som insamlas tillåter forskaren att 

dra riktiga slutsatser om orsak och samband. Den externa validiteten behandlar generalisering, 

det vill säga om resultatet från studien är överförbart i andra sammanhang (Leedy & Ormrod 

2005). 

Vi tror att de slutsatser vi dragit från de data som insamlats har varit giltiga. Den interna 

validiteten skulle ha kunnat höjas om vi genom vår forskningsdesign endast hade genomfört 

telefonintervjuer eller intervjuer som skedde ansikte mot ansikte. De resultat vi kom fram till 

kan vara applicerbara på andra sammanhang, exempelvis för andra tjänsteföretag som 

använder sin Facebooksida i sin relationsmarknadsföring. Vi tror inte att våra resultat endast 

gäller resebranschen.  

 

2.8 Kritik 

Urval 

Företagens trovärdighet kan ifrågasättas på basis av hur vi tog kontakt med dem. När vi hade 

gjort vårt urval av fallföretag, bad vi företagen om att få intervjua någon av de personer som 

har stort inflytande i företagets verksamhet på Facebook och fick då kontakt med de personer 

som ansvariga för just den delen av företagets verksamhet. Detta kan medföra, förutom vår 

tanke att de har bäst insikt i verksamheten via Facebook, även att företagen försöker få deras 

arbete med relationsmarknadsföring via Facebook att framställas på ett för dem fördelaktigt 

sätt.  

Något annat som kan tillföra att tillförlitligheten till resultatet minskar är att vi endast använde 

oss av tre fallföretag, ett företag från varje gren. Detta kan innebära att vårt urval inte var brett 

nog. 
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Intervjumetod 

Vi är även medvetna om att vår intervjumetods tillförlitlighet kan ifrågasättas. Vi utförde tre 

intervjuer med en person på vartdera företag. Två av dem var telefonintervjuer och en av 

intervjuerna var via e-post på företagets egen begäran. Detta kan medföra att tillförlitligheten 

minskas genom att det är svårt att kontrollera att frågorna uppfattas korrekt av respondenten 

och svaren från respondenten i sin tur uppfattas korrekt av författarna. En e-postintervju gör 

det även svårt att kontrollera och styra att man får tillfredställande svar, genom att man inte 

kan ställa följdfrågor för att hjälpa respondenten att hålla tråden. 

Vi utförde tre strukturerade intervjuer, vi använde oss av 13 frågor till varje intervju. Det går 

att ifrågasättas om antalet frågor var nog för att få ett tillräckligt detaljerat och djupt resultat 

för att framställa en tillförlitlig rapport.  

Alternativ 

Efter att ha funderat på vad vi kunnat göra annorlunda för att motverka ovanstående faktorer 

för att få ett mer tillförlitligt resultat fann vi följande alternativ.  

Ett alternativ hade vart att intervjua fler personer som arbetar med verksamheten på 

Facebook. En möjlighet hade varit att söka upp kunder som varit i kontakt med företaget via 

Facebook och intervjuat dem om deras åsikter och erfarenheter. Vi hade då fått en bredare 

bild, och fler perspektiv i vårt resultat vilket hade givigt ett mer tillförlitligt utfall.  

Vi hade även kunnat använda oss av fler fallföretag för att få ett bredare urval och då även 

kunna ge ett mer tillförlitligt resultat för hur resesamordnare egentligen använder sig av 

Facebook för sin relationsmarknadsföring. Vi hade både kunnat kontakta fler företag inom de 

urvalsgrupper vi gjort (kryssningar, vinterresor och solresor), och även sträckt oss ut till andra 

grenar av resesamordnare som jobbar med andra typer av resor.  

Om vi vid ett tidigare skede fått vetskap om hur svårt det skulle bli utföra en intervju via e-

post, hade vi fördelaktigt kunna valt ett annat fallföretag som hade möjlighet till telefon – 

eller besöksintervju. Vi hade då kunnat ställa följdfrågor och hjälpa respondenten med 

sonderande frågor. Det bästa alternativet för intervjuer är, om möjligheten hade finnits, att 

genomföra besöksintervjuer. Vi hade då kunnat få en mer personlig kontakt med 

respondenten, och även lättare kunna bedöma situationen och kontrollera intervjuerna på en 

annan nivå. 
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Våra intervjufrågor hade kunnat utökas med fler frågor eller utvecklats till mer detaljerade 

frågor för att få ett mer djupgående svar. Mer detaljerade frågor hade kunnat hjälpa oss att 

fördjupa oss mer i ämnet och få mer förståelse för resultatet.   
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3. Teori 

 

Det teoretiska kapitlet är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar teorier och 

modeller för relationsmarknadsföring. Vi tar upp bakgrunden till hur 

relationsmarknadsföringen har vuxit fram och behandlar sedan mer ingående vad 

relationsmarknadsföring innebär. Vi presenterar också tankar om hur 

relationsmarknadsföring kan användas i det nya medielandskapet. I den andra delen av 

kapitlet har fokus lagts på Word-of-mouth, där vi specificerar innebörden av Word-of-mouth 

och sedan går igenom utvecklingen och hur Word-of-mouth påverkar företag. 

 

3.1 Relationsmarknadsföring 

 

3.1.1 Relationsmarknadsföringen kontra transaktionsmarknadsföring 

Under den dominerande delen av 1900-talet låg fokus på transaktionsmarknadsföring. Detta 

tankesätt går ut på ett kortsiktigt vinsttänkande där själva köpet (transaktionen) med kunden är 

viktigast. Vid transaktionsmarknadsföring ses allt ur företagets perspektiv. Processen med 

kunden sträcker sig inte längre än till köpet, och det läggs ingen vikt på ett fortsatt samarbete 

efter transaktionen. Tyngden i marknadsföringen ligger i att genomföra så många 

transaktioner som möjligt och övervinna marknadsdelar från konkurrenterna. Detta tankesätt 

kan vara fördelaktigt för nyetablerade företaget som säljer varor och snabbt vill etablera sig. 

Under senare delen av 1900-talet fick dock transaktionsmarknadsföringen konkurrens då ett 

paradigmskifte ägde rum. Fokus skiftades från att transaktionen är det slutgiltiga målet till att 

utveckla långvariga relationer med kunderna. Den ökande globaliseringen, människors behov 

av individualism och den snabbt progressiva teknologiska tillväxten anses lika bakom behovet 

till detta paradigmskifte (Bauer, Grether & Leach 2002). 

Med relationsmarknadsföring inser man att lönsamhet inte behöver komma från att ständigt 

försök att värva nya kunder och öka marknadsandelarna, utan genom att underhålla 

relationerna till redan existerande kunder (Bauer, Grether & Leach 2002). Vid 

relationsmarknadsföring är grundtanken att företaget i en process tillsammans med kunden 

ska skapa ett värde. Kunden blir alltså en del i den värdeskapande processen (Blomqvist, Dahl 
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& Haeger 2004). Detta är motsatsen till transaktionsmarknadsföringen där företaget ensamt 

skapar ett värde. 

Två axiom i transaktionsmarknadsföring är att konkurrens och egenintresse ska skapa högre 

värde för företaget, och att självständiga val mellan marknadsaktörerna skapar ett mer 

effektivt system för värdeskapande. Relationsmarknadsföringen utmanar dessa axiom genom 

att istället fokusera på samarbeten och ömsesidiga beroenden (Sheth & Parvatiyar 1995). I 

relationsmarknadsföringen vill man istället skapa ett samarbete mellan alla aktörer i 

värdekedjan, från leverantör till kund. Figur 1 påvisar skillnaderna mellan dessa tankesätt.  

Figur 1. Relations- och transaktionsmarknadsföring 

 

3.1.2 4P till relationsmarknadsföring 

Runt 1960 lades en teoretisk grund för det synsätt som länge dominerade marknadsföringen. 

Marknadsmixen och de fyra P: na (pris, plats, produkt och påverkan) introducerades, vilka 

snabbt ersatte äldre modeller och metoder, och sågs sedan okritiskt som de ledande 

marknadsföringsmetoderna (Grönroos 1994). Marknadsföringsmixen och de fyra P: na är 

marknadsorienterade, där man gör något till kunden och inte för kunden. Problemet enligt 
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Grönroos (1994) är att Marknadsföringsmixen och de fyra P: na är för teoretiska och inte 

tillräckligt grundade i verkligheten. Marknadsföringen sågs som ett separat del av 

verksamheten.  Nya modeller och teorier började dock växa fram, däribland 

Interaktion/nätverk- tillvägagångssättet. Denna teori går bl. a. ut på att information, varor och 

sociala utbyten tar plats inom ett nätverk. Senare utvecklades även teorier om marknadsföring 

av tjänster, där marknadsföringen inte sågs som en separat del av verksamheten, utan var 

integrerad i verksamheten. Från bl.a. dessa teorier började idéer om relationsmarknadsföring 

växa, där också köparen, och inte bara säljaren, skulle ta en aktiv roll i relationsuppbyggnaden 

(Grönroos 1994). Istället för att använda marknadsföringsmixen och de fyra P: na ville man 

med relationsmarknadsföring bygga upp, och upprätthålla relationer med befintliga kunder 

(Blomqvist, Dahl, & Haeger 2004). 

 

3.1.3 Vad innebär relationsmarknadsföring? 

Relationsmarknadsföring innebär att företaget arbetar upp en relation med kunden som 

sträcker sig längre än själva transaktionen. Interaktionen mellan kunden och företaget avbryts 

inte när själva affären har avslutats. Företaget lägger resurser på att bygga en långvarig 

relation med redan existerande kunder istället för att konstant vara på jakt efter nya 

marknadsandelar. Företaget ska genom relationsmarknadsföringen försöka knyta starka band 

till kunderna. Grönroos (2004) definierar relationsmarknadsföring som; 

 

”Marknadsföring är till för att etablera, underhålla och förbättra relationer med kunder och 

andra partners till en vinst, så att båda parters syften blir uppfyllda. Detta uppfylls genom 

ömsesidigt utbyte och fullbordande löften.” 

 

Bauer, Grether & Leach (2002) menar att tre nyckeldelar (om än i teorin) för en lyckad 

relationsmarknadsföring är tillit, tillfredsställelse och engagemang. När tillfredsställelsen ökar 

i relationen, ökar också tillit och engagemang.  

Principerna för relationsmarknadsföring ska tillämpas oavsett vilken kanal företaget använder 

för att nå ut till kunden. Men detta betyder inte att företaget ska låta 

relationsmarknadsföringen se exakt lika ut genom hela företaget. Varje kommunikationskanal 

har sina styrkor, men också begränsningar. Den information och hjälp företaget kan erbjuda 
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per servicetelefon kan möjligtvis inte tillämpas över deras hemsida, och vice versa (Bradshaw 

& Brash 2001). Ramen och principerna för företagets relationsmarknadsföring är densamma, 

fast den tar sig utryck olika beroende på vilken kanal kunden väljer. 

 

3.1.4  Olika relationsmarknadsföring beroende på kundattityd 

Även om relationsmarknadsföring kan låta positivt och relativt enkelt att tillämpa i teorin kan 

det vara svårare att applicera den i praktiken. Dahlén (2002) poängterar att för en 

relationsmarknadsföring ska tillämpas, krävs det mycket engagemang från både kunden och 

företaget. För att företaget ska kunna bygga en långvarig relation med kunden måste de veta 

mer om personen, och dennes preferenser. Men viljan att engagera sig och lämna ut uppgifter 

om sig själva varierar bland kunderna, och företaget kan inte förvänta sig att alla kunderna ska 

engagera sig på samma nivå. Dahlén (2002)fortsätter med att företaget bör försöka utveckla 

olika relationer med kunden beroende på förutsättningarna till varför de är varumärket troget, 

och relationsmarknadsföringen bör anpassas efter hur relationsbenägen konsumenten är. En 

kund kan vara attitydmässigt lojal mot ett varumärke vilket innebär att personen tycker om det 

budskap företaget står för och de produkter eller tjänster det erbjuder. Kunden behöver inte 

ständigt konsumera företagets produkter eller tjänster för att vara attitydmässigt lojal om de 

tjänster och produkter företaget erbjuder ligger utanför konsumentens budget. Denna typ av 

kund är öppen för att bygga upp en engagerad och långvarig relation med företaget. Kunden 

kan också vara beteendemässigt lojal, vilket innebär att personen är lojal av praktiska skäl. 

Det kan exempelvis vara att personen handlar på en butik som ligger nära hemmet, fast han 

egentligen tycker bättre om en annan butik som ligger längre bort. Denna typ av kund kan 

vara mindre mottaglig för att bygga långvariga och engagerande relationer med företaget. 

Dahlén menar att företaget ska anpassa sin relationsmarknadsföring beroende på vilken 

lojalitet kunden har (Dahlén 2002). 

 

3.1.5 Kundvärde 

Tidigare definierades kundvärdet som det värde kunden gav till företaget, d.v.s. hur lönsam 

kunden var för företaget. Men relationsmarknadsföring ska inte bara vara till fördel för 

företaget, utan denna marknadsföringsstrategi ska ge ömsesidigt värde för både kunden och 

företaget. Man ska således inte bara fokusera på vad företaget drar för fördelar med denna 
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strategi, utan även se vad kunden får för värde av att en mer långsiktig relation byggs upp 

(Blomqvist, Dahl, & Haeger 2004). Kärnan i relationsmarknadsföring är enligt Blomqvist, 

Dahl & Haeger (2004) det värde som kunden känner att den får från relationen. Detta värde 

som kunden upplever kommer styra hur pass delaktig kunden kommer vilja vara i relationen. 

Genom relationsmarknadsföringen blir kunden delaktig i den värdeskapande processen. Figur 

2 nedan visa hur man utgår från möten mellan kunden och företaget. Dessa möten, 

tillsammans med den relation, upplevelse och kvalitet som kunden upplever skapar ett 

slutgiltigt kundvärde (Blomqvist, Dahl, & Haeger 2004). 

 

Figur 2. Kundvärde 

 

3.1.6  Kundmöte 

Bemötandet av kunden är utgångspunkten för att ett kundvärde ska skapas, och blir därför en 

viktig komponent. Mötet med kunden kan både bestå av direkta möten, då kunden 

bokstavligen har kontakt med företaget, eller indirekta möten då kunden får kontakt med 

företaget via reklam eller Word-of-Mouth. Kunden kommer att i någon grad utvärdera mötet 

med företaget. Var bemötandet positivt, negativt eller var känslorna blandade?  Företaget bör 

fundera på bl.a. vilka kanaler kunderna möter dem på, vem som tar initiativet, vilka möten 

som är kritiska för kunderna osv. (Blomqvist, Dahl, & Haeger 2004). 
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3.1.7  Kundupplevd kvalitet 

Den upplevda kvaliteten är nästa byggsten för kundvärdet. Figur 3 visar Grönroos modell som 

demonstrerar hur kunder upplever kvalitet. Den upplevda kvaliteten blir skillnaden mellan de 

förväntningar kunden har på företaget och de verkliga upplevelserna. För att uppnå en bra 

kvalitet bör upplevelserna med företaget matcha eller överträffa förväntningarna. Det gäller 

alltså att företaget inte lovar mer än de kan hålla (Grönroos 1994). 

 

Det finns en teknisk kvalitet som syftar till vad kunden erhåller, dvs. själva produkten, och en 

funktionell del som avser själva processen av hur den slutgiltiga produkten har leverats. 

Teknisk- och funktionell kvalitet påverkar tillsammans med företagets image den upplevelsen 

kunden får av företaget. Kunden har även förväntningar på företaget som påverkar den 

upplevda kvaliteten. De faktorer som kan har påverkat kundens förväntningar är företagets 

traditionella marknadskommunikation, image, Word-of-mouth och kundens behov. 

Skillnaden mellan kundens förväntningar och den faktiska upplevelsen med företaget bildar 

alltså kundens upplevda kvalitet (Grönroos, 1994). 

 

Figur 3. Grönroos kvalitetsmodell  

 

3.1.8  Kundupplevd relation 

Den kundupplevda relationen spelar naturligtvis en mycket viktig del i den värdeskapande 

processen. Den relation kunden känner sig uppleva med företaget bestäms av dess innehåll 
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och styrka. Innehållet i relationen utgår från företagets förutsättning att stödja kundens 

användning av produkten, eller att kunden exempelvis har byggt upp en relation med en 

enskild medarbetare inom företaget.  Styrkan i relationen beror på vilket förtroende kunden 

har för företaget, samt hur engagerad och tillfredställd denne känner sig (Blomqvvist, Dahl, & 

Haeger 2004). 

 

3.1.9  Kundupplevelse och det totala kundvärdet 

Den upplevda kvaliteten och relationen hjälper till att utforma kundupplevelsen. Man försöker 

se kundupplevelsen ur en helhetssyn, där företaget bör fokusera på hur kunden upplever hela 

köpprocessen. Företaget ser då på alla faktorer runt köpet, som hur miljöerna utformas, vilken 

rekvisita som används, vilka valmöjligheter kunden har osv.  

När kunden sedan utvärderar det värde som relationen med företaget ger, jämförs de fördelar 

som relationen inbringat mot de uppoffringar som gjorts från kundens sida. Uppoffringarna 

kan både vara monetära dvs. det belopp kunden i slutändan får betala för produkten och icke-

monetära där kundens engagemang och varumärkestrohet räknas in.  

Alla de intryck kunden har fått av företaget med det första mötet som utgångspunkt kommer 

att bestämma det slutgiltiga kundvärdet. Den upplevda kvaliteten och relationen kunden 

känner att den får, tillsammans med den totala kundupplevelsen formar till slut värdet för 

kunden. Kundvärdet kommer avgöra hur relationen mellan kunden och företaget kommer 

utvecklas.  Företaget bör ha i åtanke att de beslut och förändringar som tas i slutändan ska 

bidra till att förbättra kundvärdet. Detta skapar positiva cirklar då de aktiviteter som har 

positiv inverkan på kundvärdet också ger positiva effekter på kundmötet, som i sin tur bidrar 

till högre kundvärde osv. Detta kan senare lägga grund för lojala och lönsamma 

kundrelationer.  

 

3.1.10  Kunddialog 

Att föra en dialog med kunderna före, under och efter avslutat köp är en mycket viktig del i 

relationsmarknadsföringen. Blomqvvist, Dahl, & Haeger (2004) definierar kunddialog som;  
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”En process för kontinuerligt informationsbyte med individuella kunder i syfte att stödja och 

utveckla relationen.” Blomqvist, Dahl, & Haeger (2004 s.59) 

Informationen ska inte endast gå från företag till kund, utan utbytet ska ha ett ömsesidigt 

värde. Annars finns risken att kunddialogen förvrängs till traditionell massmarknadsföring. 

Företaget och kunden för inte bara en dialog och utbyter information kring själva tidpunkten 

för köpet, utan detta kan pågå både långt före och efter transaktionen. Kunddialogen bör alltså 

ses som en process, vilken ska upprätthållas kontinuerligt (Blomqvist, Dahl, & Haeger 2004). 

Kunddialogen kan föras via flera olika interaktiva kanaler som företaget använder sig av. Allt 

ifrån telefonkontakt, sociala medier, brev till direkta möten. Dialogen med kunden måste 

hänga samman mellan dessa kanaler och företaget måste vara bered på att kunden kan 

använda flera olika kanaler. Både kunden och företaget kan ta initiativet till dialogen, men 

beroende på bransch och produkt kan kundens engagemang variera kraftigt. Det finns ingen 

garanti för att kunden är lika intresserad av en ständigt pågående process med 

informationsutbyte som företaget är. Därför bör företaget underlätta förutsättningarna för 

kunden till att föra dialogen. Här gäller det för företaget att tillhandahålla de kanaler som ger 

bästa möjliga värde, till lägsta ansträngning för kunden (Blomqvist, Dahl, & Haeger 2004). 

Blomqvist, Dahl, & Haeger (2004) påvisar att kunddialogen består av tre huvudfaser.  

 Starta kundrelationer. Här gäller det att tidigt uppmärksamma nya kunder, då dessa 

generellt har ett ökat intresse för företaget och dess produkter precis i början av 

relationen.  

 Utveckla kundrelationer. I den andra fasen bör nivån på relationen höjas med 

erbjudanden och tips som är anpassade för kunden, i hopp om att det kommer leda till 

en ökad användning. 

 Avveckla kundrelationer. Avslutandet på en kundrelation bör behandlas på ett bra 

sätt. Företaget bör också vara känsliga för signaler om minskat engagemang från 

kunder som håller på att tappa intresse, så att eventuella kundavhopp kan åtgärdas.  

 

3.1.11 Det sociala medielandskapet 

Det har skett en utveckling av kommunikationsredskapen mellan producent och konsument 

och mellan konsument och konsument. Karin Christensen var den första att försöka 
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strukturera upp sociala medier, och har gjort det genom att göra en karta som visar hur 

utvecklingen har skett inom delarna kunskap, samarbete, relationer och underhållning.  

 

Karta över det sociala medielandskapet (Wpr, 2012). 

 Traditionella verktyg Nya verktyg 

Kunskap Myter, muntliga berättelser, 

böcker, illustrationer, brev 

Bloggar, Wikis, mind maps, 

forum, relationsdatabaser 

Samarbete Manualer, 

utbildningsprogram, 

invigningsriter 

Wikis, online-konferenser, 

visualiseringsverktyg,  

Relation Dans, teater, handel, 

diplomati, telefoni 

E-post, direktmeddelanden, 

communities, forum, bloggar 

Underhållning Musik, poesi, teater, 

föreningar, spel 

Online-spel, chat, forum, 

innehållsdelning 

Modell utarbetad enligt text av Linnea Granberg, 2012.  

 

I kartan ser vi den utveckling som skett för kommunikationsverktyg och de möjligheter som 

skapats i och med de sociala mediernas allt växande roll. Det är inte bara är verktygen som är 

annorlunda utan även vilken kommunikation som sker via verktygen. De traditionella 

kommunikationsverktygen berör främst envägskommunikation, så som tidningar, radio och 

teater. I de nya kommunikationsverktygen syns tydligt att det finns stor möjlighet för 

tvåvägskommunikation, där det är möjligt för producent och konsument att skapa en dialog. 

Det är även möjligt att kommunicera konsumenter emellan. Ibland är till och med 

tvåvägskommunikation ett krav för att kanalerna ska kunna fylla sin funktion. Det är de 

sociala medierna som har bidragit en stor del till denna utveckling. De sociala medierna har 

gjort denna tvåvägskommunikation möjlig och skapar således fler möjligheter för företag att 

ha kontakt med sina kunder. Det finns stora möjligheter för företag att nå ut med sin 

marknadsföring på detta sätt. 
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3.2 Relationsmarknadsföring i nya media 

Under de senaste åren med framväxandet av nya mediekanaler, såsom Facebook, Twitter, 

Wikipedia, Myspace och Youtube kan nu konsumenter kommunicera med varandra på helt 

nya villkor, där negativ kritik kan sprida sig som löpeld. Konsumenterna kan även på relativt 

enkla sätt söka information om olika företag och dess produkter, där företagen inte alltid har 

kontroll över vilken information kunderna kommer över. Detta kan naturligtvis utgöra ett hot 

för företag som tidigare har haft mer kontroll över vilket budskap som de vill sprida. Men 

företagen kan också se denna förändring som något positivt. Lika snabbt som negativ kritik 

kan spridas, kan också positiva signaler om företagets produkter, tjänster eller värderingar 

spridas. Företagen kan använda de nya mediekanalerna till sin fördel för att nå och 

kommunicera med kunderna (Hennig-Thurau, Malthouse, Friege, Gensler,  Lobschat, 

Rangaswamy 2010). 

För att ett företag ska använda sociala medier på ett framgångsrikt sätt i sin marknadsföring 

räcker det inte med att endast starta en Facebooksida, eller en blogg och sedan låta den sköta 

sig själv. Kaplan och Hanenlein (2010) ger bl.a. följande råd; 

 Var aktiv – Företaget bör vara delaktigt i diskussioner med kunderna. Företaget bör 

även kontinuerligt komma med nytt material. Det aktiva deltagandet från företagets 

sida måste innehålla mer än att bara svara på klagomål, eller förklara varför företagets 

tjänster eller produkter är bättre än konkurrenternas. Det gäller för företaget att aktivt 

föra en öppen dialog med kunderna. 

 Var intressant – Man måste ge kunderna en anledning att vara delaktiga via sociala 

medier. Om företaget inte gör sina aktiviteter intresseväckande nog, kommer det bli 

svårt att väcka kundernas uppmärksamhet. För att möjliggöra detta ska företaget ta 

reda på vad kunderna vill prata om, vad de tycker är intressant och finner 

underhållande.  

 Var ödmjuk – Företaget bör förstå och lära sig spelreglerna innan de börjar använda 

sociala medier. 

 Var oprofessionell – Försök att smälta in med de andra användarna och spendera inte 

onödigt stora summor på att få det att se för perfekt ut. 
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3.3 Word – of – mouth 

3.3.1 Allmänt om Word-of-mouth 

Det har varit spridda åsikter om en egentlig definition av Word - of - mouth . Vissa teoretiker 

ser Word-of-mouth som endast en konsekvens av andra sorters kommunikation eller av 

produkters utförande och kvalité, medan andra menar att det är en kommunikationskanal för 

budskap inte olikt andra marknadsföringskanaler (Reuszner & Magnusson 2001). 

Förenklat kan Word-of- mouth beskrivas som marknadsföring genom ryktesspridning. Det är 

kommunikation mellan två eller flera konsumenter om en speciell vara, en tjänst, ett företag. 

Genom Word-of-mouth sprids både positiva och negativa erfarenheter med företaget 

(Reuszner & Magnusson 2001). 

 

3.3.2 Negativ Word - of - mouth 

Kortfattat kan Word - of - mouth beskrivas som en slags ryktesspridning. Detta kan vara 

positivt för företaget om kunderna är nöjda med sin produkt då de kan sprida denna positiva 

erfarenhet vidare. Detta kan leda till att nya konsumenter väljer just samma företag för sina 

inköp. Men det finns även en negativ sida av Word-of-mouth. Det räcker med att en kund har 

dålig erfarenhet av företaget och sprider detta vidare. Konsekvensen kan vara att tidigare 

potentiella kunder i den aktuella kundes umgängeskrets beslutar sig för att söka sig någon 

annanstans. Denna ryktesspridning kan sprida sig långt ut i personens omkrets. Den 

information som sprids genom Word-of-mouth kan företaget få mycket svårt att påverka när 

den väl är ute. De kan försöka förbygga negativ Word-of-mouth genom att ha en ”fläckfri 

fasad” och erbjuda god service och produkter med god kvalitet för att förhindra att kunderna 

drabbas av negativa erfarenheter (Reuszner & Magnusson 2001). 

Enligt Stefanou & Sarmaniotis (2003) är hantering av negativ kritik från kunder är en viktig 

del i relationsmarknadsföringen. Det optimala för företaget är att kunderna för fram vad de är 

missnöjda med så att företaget kan ringa in sina egna brister, och försöka göra något åt dem. 

Företaget bör då ha ett system som underlättar för kunderna att föra fram sina klagomål. På så 

sätt kan de undvika negativ Word-of-mouth i framtiden.  
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3.3.3 Ökning av Word-of-mouth 

Word-of- mouth sägs vara världens äldsta form av marknadsföring, och trots den tidigare 

tveksamma inställningen till konceptet är Word-of-mouth nu världens snabbast växande 

marknadsföringsmetod. Det är väldigt tydligt att vi i dagens samhälle litar mer på våra 

vänners åsikter än på reklam, det visar även en undersökning från oktober 2007. Denna 

undersökning visar att 78 % har störst tillit till sina vänners åsikter. Det är därför fullt 

förståeligt att företag allt mer fokuserar på att använda Word-of-mouth till sin fördel i sin 

marknadsföring. (Skovenborg, 2008) 

Det är många stora märken så som Kellogs, Coca-Cola och Nestlé som lägger stort fokus på 

Word – of - mouth i sin marknadsföringsstrategi. Företag använder Word-of-mouth istället för 

eller som komplement till bred reklam. Tillverkarna siktar istället på direkt kontakt med 

konsumenterna. (Skovenborg, 2008) 

 

3.3.4 Electronic Word- of- mouth 

Inträdet av Internet har skapat nya möjligheter för konsumenterna att samla objektiv 

information om produkter och tjänster från andra konsumenter och även dela med sig av sina 

erfarenheter till andra konsumenter.  Detta benämns Electronic Word-of-mouth. Electronic 

Word-of-mouth gör det möjligt för Word-of-mouth att nå ut till fler konsumenter än det 

tidigare någonsin var möjligt. Informationen kan nu nå ut till personer som söker den trots att 

konsumenterna är för varandra helt okända. Denna marknadsföringsmetod bör få stor 

uppmärksamhet av företag och forskare, för i dagens läge finns det inte mycket forskning eller 

publicerade rapporter om konceptet (Henning-Thuarau, Gwinner, Walsh, & Gremler 2004). 
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4. Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras de empiriska data som insamlats från två telefonintervjuer 

och en e-postenkät. Vi presenterar även de observationer vi har gjort av de tre företagens 

respektive Facebooksida.  

 

4.1 Företagen 

Vi har intervjuat en person för varje företag i vårt urval.  Dessa personer har alla ett stort 

inflytande och en bra insikt i företagens verksamhet på Facebook. De personer vi intervjuade 

var Hanna Kastås som är projektledare, sociala medier/mobilt, på Ving Sverige AB. Erik 

Bäckwall som är Projektledare och Webbredaktör på Skistar AB, Sälen. Bertil Ekman som 

arbetar på marknadsavdelningen på Viking Line AB och är ansvarig över verksamheten på 

Facebook.  

 

4.1.1 Ving 

Ving som grundades 1956, är en av Sveriges största researrangörer och har idag ca 200 

anställda. Ving ingår i resekoncernen Thomas Cook plc. Företagets syfte är att arrangera 

charterresor, flexibla paketresor med reguljärflyg samt enskilda flygbiljetter och 

hotellvistelser till ca 600 0000 resenärer om året. Resorna kan köpas via telefon, internet, 

utvalda resebyråer och i Vings egna butiker. Gick med i Facebook 2008. (Ving, 2012) 

 

4.1.2 Skistar 

Skistar är ett svenskt börsnoterat företag driver skidanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och 

Hammarbybacken i Stockholm. De har även två anläggningar i Norge, Hemsedal och Trysil. 

Skistar’s vision är at skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av 

europeiska alpindestinationer. Gick med i Facebook 2009. (SkiStar, 2012) 
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4.1.3 Viking Line 

Viking Line grundades som ett dotterbolag 1959 som Rederi AB Vkinglinjen. De bedriver 

idag passagerar- och fraktverksamhet på Östersjön med Finland, Sverige, Åland och Baltikum 

som huvudmarknader. Viking Line har i dagsläget sju fartyg för att bedriva sin verksamhet. 

(VikingLine, 2012) Gick med i Facebook 2010. 

 

3.2 Resultat av intervjuer 

Vi frågade företagen varför de hade valt att arbeta med Facebook. Ekman från Viking Line 

(Ekman, 2012) och Kastås från Ving (Kastås, 2012) svarade båda att de ser att finnas på 

Facebook som en nödvändighet. Bäckwall från Skistar (Bäckwall, 2012) svarade att de mer 

ser det som ett komplement till deras hemsida. Kastås berättar även att Ving har valt att lägga 

mer fokus på just Internettjänster och att finnas tillgänglig via sociala medier, vilket resulterat 

i att de endast har kvar tre fysiska butiker jämfört med de 54 butiker som fanns för ca tio år 

sen.  

 

Vi ställde frågan om företagen ansåg att de lärt känna sina kunder bättre via Facebook. 

Bäckwall från Skistar svarade ” Vi har fått en tydligare bild av vad de tycker om och vad de 

vill ha genom statistik och genom interaktionen på Facebooksidan.” (Bäckwall, 2012) Enligt 

Kastås, har Facebook möjliggjort att Ving kan föra en direkt dialog med deras kunder. 

Kunderna har möjlighet att ställa frågor direkt till företaget och vice versa. De värderar att det 

är enkelt för Ving att komma i kontakt med kunderna och för kunderna och komma i kontakt 

med dem. (Kastås, 2012) Viking Line ser också att Facebook har lärt Viking Line att lära 

känna sina kunder bättre och se vilka preferenser kunderna har.  Bertil Ekman poängterar 

även att Facebook fungerar bra som en plattform för Viking Line att samla demografisk fakta 

om kunderna, så som ålder kön och var de är bosatta. (Ekman, 2012) 

 

Vid frågan om företagen ser Facebook som ett hjälpmedel för att skapa mer långsiktiga 

relationer med sina kunder svarade Bäckwall från Skistar att detta delvis var sant, och att det 

ser det som en kanal där de kan integrera direkt med gästerna och skapa långsiktiga relationer 
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(Bäckwall, 2012). På samma fråga svarade Ekman från Viking Line ” Ja indirekt. Det som 

gör att de kommer tillbaka till Viking Line är om bemötandet under resan var bra, och om det 

inte är det hjälper inte Facebook.” Han fortsätter med att förklara att kunder ibland kan 

komma med klagomål som kan ha baserats på ett missförstånd. Det är då är det viktigt att 

förtydliga det sakligt och få gästerna att känna sig sedda. Om ett klagomål tas om hand om på 

en gång blir kunderna ofta förvånade och då kan det negativa vändas till något positivt 

(Ekman, 2012). 

Kastås från Ving svarade ” Ja det gör vi förstås. Det är hela syftet, dels att finnas där våra 

kunder finns, men också att skapa dialoger med kunden på ett långsiktigt vis. Man kan hjälpa 

kunden på ett annat vis. Den andra delen i resan är viktig, vi har en skyldighet att tala med 

kunderna under lång tid.” Kastås (2012) Hon fortsätter med att berätta att Ving kan nås via 

många kanaler och att det är mycket lätt att gå in på deras Facebooksida och ställa en fråga 

utan att behöva ringa. Ving kan även på så sätt få både bra och dålig feedback och har då 

möjlighet att agera väldigt fort. Tidigare var resenärerna tvungna att skicka ett brev efter resan 

om de hade klagomål, men nu har Ving möjlighet att erbjuda hjälp under resan (Kastås, 

2012). 

På frågan vad företagen hoppades att användarna skulle få ut av att vara delaktiga på deras 

Facebooksida svarade Skistar att de ville att kunderna skulle kunna få ta del av nyheter, få 

inspiration och föra en dialog. (Bäckwall, 2012) Ving svarade att de ville att kunderna skulle 

känna sig som en V.I.P. kund, och känna att det är värt att vara ett fan av deras Facebooksida. 

De vill att kunderna ska kunna ta del av specialerbjudanden och även kunna höra av sig till 

företaget och diskutera saker. (Kastås, 2012) Ekman från Viking Line svarar att en del kunder 

vill gå in på deras Facebooksida i hopp om att ta del av erbjudanden, medan andra vill prata 

av sig om något som kan ha stört dem. Viking Line vill då visa att de har läst och att de har 

förstått vad kunden har sagt. Andra resenärer vill bara meddela att de har rest och visa bilder 

från resan (Ekman, 2012). 

 

Vi frågade även om de aktivt söker nya fans till deras Facebooksidor. Svaret från Skistar löd 

att fansen hittar dit själva men att de tidigare hade aktiva kampanjer för att bjuda in fler 

människor (Bäckwall, 2012). Viking Line svarade att de numer har länkar från deras hemsida, 

och att de även har trycksaker som visar att de finns på Facebook. De hade tidigare haft ett 
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antal digitala kampanjer med tävlingar där förutsättningarna för att delta var att ”gilla” deras 

Facebooksida (Ekman, 2012). Ving gav svaret att de jobbar aktivt med att bjuda in nya 

personer till deras Facebooksida. Kastås från Ving vill dock poängtera att det inte är någon 

hets efter att jaga nya fans utan att de hellre ser till engagemanget. ” …man ser en hel del som 

jagar fans, utan vi vill att de ska vara riktiga fans. Att ha en hög siffra att skryta med antal 

fans är oviktigt. Självklart rekryterar vi men vi skulle aldrig köra med lockpriser som inte har 

med resor att göra, typ vinn en ipod. Vi driver via vår sajt. Det är alltid relaterat till 

resande.” (Kastås 2012).  

Vi ställde frågan att om företagen anser att det är viktigt att kommentera inlägg som inte är av 

det negativa slaget eller innehåller klagomål. Ekman från Viking Line svarade ”Ja det tycker 

vi. Vi kommenterar även sakligt negativa synpunkter, men man märker ibland på tonen att det 

inte är någon idé att ge sig in i en diskussion.” Han fortsätter med att andra fans på deras 

Facebooksida kan kommentera klagomålsinlägg som någon har gjort (Ekman, 2012). På 

samma fråga svarade Bäckwall från Skistar ” Ja, vi tror det är viktigt att ge respons till våra 

gäster, så de känner sig sedda samt att vi vill uppmuntra till att lägga upp egna bilder.” Detta 

görs för att bekräfta gästen (Bäckwall, 2012). 

Ving gav svaret ” Ja det tror jag är extremt viktigt. Det finns en anledning till att folk lägger 

upp. Vi svarar på allt och tackar för allt. Det blir vi jätte glada för. Om man visar upp hur 

man har det på semestern så är det toppen. ” (Kastås, 2012) 

 

Vi valde även att fråga om företagen tyckte att de fick bra respons på deras loggar och om de 

kände av kundernas engagemang. Skistar svarade att de tyckte att responsen från deras fans 

var bra och att de kände att många var aktiva och engagerade (Bäckwall, 2012).  Ving svarade 

också att de tyckte att de fick bra respons på deras loggar. Kastås från Ving fortsätter med att 

berätta att de arbetar mycket med att se vad som får mest respons, och frågar kunderna vad de 

vill ha. Ving vill med sina uppdateringar ha en mix av loggar, med inspiration och lust. De 

vill uppvisa resemål och inte prata priser. Kastås lägger även till att detta är något de tittat 

noga på och lärt sig av, och att just den gruppen som följer Ving via Facebook verkar gilla 

sådana typer av uppdateringar (Kastås, 2012). 

Även Ekman (2012) från Viking Line anser att de får en bra respons på företagets 

uppdateringar på Facebook. Han betonar också att det ibland kan vara svårt att förutspå hur 
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kunderna kommer reagera på vissa uppdateringar. ”Ibland får vi kraftiga reaktioner på inlägg 

som vi inte räknar med att få så mycket respons på och vice versa. Förra sommaren gjorde vi 

ett inlägg om barnpassning ombord, och vi fick då 129 kommentarer som bl.a. handlade om 

vilken utbildning barnpassarna hade, om de var dömda sedan tidigare osv. Det blev också en 

diskussion mellan användarna om det var rätt att lämna ifrån sig sina barn under resan eller 

ej.” (Ekman, 2012). 

Företagen frågades också om de känner att det är lättare att föra en dialog via Facebook 

jämfört med andra kanaler? På detta svarade Kastås från Ving att det inte är lättare än andra 

kanaler utan likvärdigt med e-post och chatt vilket de också använder sig av. Skälen hon gav 

var att förutsättningarna hela tiden förändras (Kastås, 2012). Bäckwall från Skistar uppgav att 

det fungerar enkelt och smidigt men han är inte övertygad om att det är en bättre kanal än 

andra. Han anger att Twitter också är en smidig kanal att föra en dialog med gästerna. 

(Bäckwall, 2012) Ekman från Viking Line kommenterade att Facebook är en hygglig kanal 

för kommunikation men att det är lättast att föra en dialog över telefonen eftersom man då kan 

känna av tonfallet, vilket lätt kan misstolkas vid skriftligt språk. Ekman påpekar också att 

språket ska vara lätt, positivt och neutralt. ”Ibland får man kosta på sig ett häftigt utryck. Men 

man har ingen aning om någon har skämtat eller menat allvar i ett inlägg”.  Han fortsätter 

med ” Men alla har inte Facebook, så de nås inte där. Alla vill inte ge sig in i den världen, 

exempelvis en del äldre människor. En del är inte heller så benägna att få in företag i sin 

logg.” (Ekman, 2012). 

Vi ställde även frågan om företagen arbetar efter något system för att deras uppdateringar ska 

bli så intressanta som möjligt. Ving svarade att de inte har något system för deras 

uppdateringar men att de gör en grovplanering om vad som ska tas upp varje vecka som 

innehåller vissa saker de vill ta upp, exempelvis kampanjer. Ving arbetar med att deras 

uppdateringar inte ska ha en för hårdsäljande attityd. ”Vi försöker att jobba mycket med att det 

inte ska kännas här kommer erbjudanden, att vi pushar och promotar, det är ju det vi gör men 

det finns bättre sätt att göra det på. Man måste hålla sig till resandet och produkten och inte 

priser. Vi har en tacksam produkt som passar bra på bild så därför har vi bildspråk.” (Kastås, 

2012) .Skistar svarade att de inte hade något direkt system för sina uppdateringar, men att de 

gör en grovplanering varje vecka, men att denna är rätt så flexibel. ”Framförallt så styr vädret 

ganska mycket vad vi gör, är det kanonväder så sticker vi ut och fotograferar/filmar. När det 

gäller större event så planerar vi ett tag innan vad vi ska göra och vem som ska göra det.” 

(Bäckwall, 2012). Viking Line svarade att de har ett system för sina uppdateringar. De 
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försöker göra varierande uppdateringar. De vill inte göra uppdateringar som blir för 

hårdsäljande eftersom det kan bli tråkigt för mottagaren. De vill att deras inlägg emellanåt ska 

vara av det lättare slaget och innehålla kuriosa som sticker ut i vardagen.  Ett exempel på detta 

kan vara att de publicerar ett inlägg om hur många köttbullar som serveras sammanlagt 

(Ekman, 2012). 

Vi ställde även frågan om företagen anser om det är positivt eller negativt att alla användare 

kan se negativa kommentarer som skrivigts på deras Facebooksidor, inklusive företagens egna 

svar. Skistar svarade att det oftast är en fördel då de kan bemöta negativa kommentarer och 

även rätta till fel de har gjort. Det brukar oftast vara en bra nivå på diskussionerna. (Bäckwall, 

2012) Ving svarade att de ser det som positivt och att det är extremt viktigt att vara 

transparent. Det är bättre att diskussionen förs på deras sida än någon annanstans. De gånger 

något har gått fel har de då möjlighet att hjälpa en kund, och omvända en missnöjd resenär. 

”Man ska visa att man har hjärta och bry sig, vi har inget att vinna på att ta bort såna inlägg. 

Det är bra när folk hör av sig. Det som är bra med Facebook är att man har närmare till det. 

Om vi inte får reda på det så har kunden försvinner och vi vet inte varför.” (Kastås, 2012) 

Viking Line gav svaret att ett inlägg som först verkar negativt kan innehålla något positivt. 

”Men är ett inlägg skrivet i affekt, där vi ser här går det inte att föra ett vettigt resonemang, 

då är det bara att beklaga det inträffande. Man får känna av innan man svarar.” (Ekman, 

2012) 

Nedan följer de följdfrågor som ställdes via e-post till företagen.  

Vi ställde frågan om företagen trodde att positiv och negativ ryktesspridning kunde födas ur 

negativa kommentarer på deras Facebooksida. Vi frågade även om företagen gör något för att 

förhindra negativ ryktesspridning. Ving gav svaret att transparens är enormt viktig och att 

man bör stå för både det positiva och det negativa. Företag som tar bort eller ignorerar 

negativa inlägg riskerar smutskastnig. Ving försöker se negativa inlägg som en hjälp på vägen 

och chans att bli ännu bättre. De ser det som något positivt att få veta om gäster är missnöjda 

eftersom de då har möjlighet att förändra. Det är bra att detta görs framför många läsare. Ving 

har sedan ett par år tillbaka gett personalen som jobbar ute med resemålen större befogenheter 

kring att åtgärda missnöje. Detta innebär att problem löses på plats och det kommer således in 

färre klagomål hemma i Sverige, både till kundtjänst och via sociala medier (Kastås, 2012). 
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Viking Line svarade ” Om vi besvarar kommentarer, både positiva och negativa, på ett bra 

(nyanserat, balanserat, sakligt) sätt bedömer vi att det ger oss fler positiva än negativa 

effekter på sikt.” (Ekman, 2012) Viking Line försöker som princip att besvara eller reagerar 

på inlägg, särskilt om dessa innehåller faktafel eller missuppfattningar. Alla inlägg läses och 

det tillhör undantagen att Viking Line inte reagerar alls. Detta brukar tas i i utryck med att 

”gilla”, beklaga, skicka beröm/klagomål vidare etc. (Ekman, 2012). 

Skistar gav svaret ” Jag tror att det på sikt kan påverka kundrelationerna positivt så länge vi 

är ärliga och tydliga när vi bemöter kritiken. Sen beror det mycket på fall till fall. Ibland är 

det saker vi inte kan lösa utan får hänvisa till vår kundtjänst, t ex om det är frågan om någon 

slags reklamation/kompensation. Något vi gör för att förhindra negativ ryktesspridning kan t 

ex vara om det hänt något som att en lift full med gäster stannat exempelvis, så ser vi till att 

vara först på pucken och informera vad som hänt. Är man först så brukar det ta udden av det 

hela och man förhindrar också att det överdrivs och blir något det inte är.” (Bäckwall, 2012). 

 

På frågan om företagen trodde att det gjorde någon skillnad för relationerna med deras kunder 

om de besvarade alla inlägg eller inte svarade Viking Line ” Även den mest ”ilskne” 

uppskattar att få ett svar – d v s bli sedd och/eller få en reaktion – såvida inte tonen är så 

infekterad att vårt svar skulle bli meningslöst (händer sällan). Ibland blir vederbörande smått 

överraskad av att vi svarar/reagerar och kan tona ned sin synpunkt, någon gång till och med 

ändra sin uppfattning om oss.” (Ekman, 2012) . Viking Line har som utgångspunkt att där det 

är motiverat, vilket oftast är fallet, visa att de har tagit del av vederbörandes inlägg. Om inte 

annat genom att ”gilla” inlägget, vidarebefordra synpunkter eller beklaga om något har gått 

snett.  

På samma fråga svarade Ving ”Definitivt. Jag tror att alla kan känna igen sig i att man blir 

misstänksam mot företag som enbart svarar på positiva inlägg. Inte trovärdigt och framförallt 

otroligt ignorant mot kunden.” (Kastås, 2012). 

Bäckwall från Skistar svarade att han trodde att det gör skillnad för deras kundrelationer. Alla 

gäster förtjänar att få respons om de tar tid att höra av sig till företaget (Bäckwall, 2012). 
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Ekman från Viking Line ville även tillägga utöver frågorna att en stor poäng med 

användningen av Facebook är att det har en kvalitetshöjande inverkan på hela företaget. När 

det kommer upp saker som gästerna inte är nöjda med skickas informationen om detta vidare 

till de inom företaget som berörs av det, som då måste se över problemet och åtgärda det 

(Ekman, 2012). 

För att få likvärdig information från de andra två företagen ställdes följfrågan om företagen 

agerar på något annat sätt mot dålig kritik genom att exempelvis göra förändringar i 

verksamheten. Ving svarade att om det är situationer där de känner att något har fungerat 

dåligt så tar de informationen tillbaka in i verksamheten och försöker förbättra processen. Att 

lära sig och skapa bra rutiner kring detta är jätteviktigt för Ving. (Kastås, 2012) 

 Skistar gav svaret att om de har möjlighet att förändra något i verksamheten för att förbättra 

gästupplevelsen så försöker de göra detta. De talar om vilka förändringar som de avser att 

göra för gästerna. (Bäckwall, 2012) 

 

4.3 Observation av företagens Facebooksidor 

4.3.1 Ving 

Ving har en funktion med fakta om företaget. De beskriver också deras vision och länkar till 

deras hemsida, Twitterkonto och Youtubekonto. De har även en funktion som tillåter 

besökaren att se historik om företaget från 1957 till 2010. Det finns även en funktion som 

välkomnar besökaren till Vings Facebooksida och samtidigt uppmanar till att besöka Ving på 

deras hemsida, blogg, Twitter och Youtube. De har även en applikation som heter Reseguiden 

vilket är en bytesplats för restips. Där kan besökaren dela med sig av sina restips eller bli 

inspirerad av andra. Som besökare går det även att läsa Vings policy för Facebook. Det är 

även möjligt att ansöka om lediga jobb hos företaget via Facebooksidan.  

Det finns en stor variation bland de inlägg som gjorts på Vings Facebooksida. Det är allt från 

erbjudanden och information, till inlägg från användare och förfrågningar från Ving själva. 

Många små roliga uppmaningar och frågor läggs upp, så som 
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”Har du solglasögongen på? Vi vill Se! Ladda upp en bild här på vår Facebook sida och visa 

oss” och ”Veckans globetrotter Philip reser ingenstans utan sin fotboll. Vilken är den 

självklara prylen i din resväska?” 

Alla uppdateringar som görs, vare sig det gäller tävlingar, frågor osv. handlar det på ett eller 

annat sätt om semesterresor. 

Ving svarar på många av de inlägg som kunderna gör, men inte alla. När de reagerar på inlägg 

görs detta oftast med utförliga svar riktade till speciella personer. De använder utförliga skriva 

svar oftare än att bara ”gilla” ett inlägg. Ving gör ofta inlägg med några få dagars mellanrum. 

De bilder som visas på sidan består av dels Vings egna bilder samt foton inskickade från 

gäster som visar bilder från deras egen resa. Det finns även videoklipp som gästerna lagt upp 

från deras resemål. (Facebook/ Vingresor, 2012) 

 

4.3.2 Viking Line 

Överst på Viking Lines Facebooksida finns fakta om företaget samt deras vision. Det finns 

även kontaktuppgifter och länkar till deras hemsida och Twitterkonto. På Facebooksidan finns 

också en funktion som heter Boka kryssning som leder kunden vidare till företagets 

bokningssida. Funktionen Viking Club finns även, där kunder kan gå med och få 

specialerbjudanden. De har även en samlingsplats för deras aktuella reklamfilmer. Det finns 

också en funktion som tillåter personer att söka lediga arbeten inom företaget. 

Viking Lines Facebooksida uppdateringar behandlar till stor del olika erbjudanden och 

information om events och andra händelser på deras båtar. Det handlar om allt från 

erbjudanden om parfymer i taxfreebutiken, information om vilka band som ska spela till om 

det är någon speciellt tema vecka. Viking Lines egna uppdateringar är av mycket varierande 

art. Det finns sakliga uppdateringar om utvecklingen om bygget av den nya färjan. Det finns 

även uppdateringar av det lättsammare slaget som förmedlar någon information utan endast 

kommunicerar med fansen. Exempel på detta är ” Viking Line önskar alla en äggstra glad 

påsk. ”och ” Viking Line önskar alla till sjöss och till lands en givande, varm och solig helg!” 

Viking Lines inlägg skrivs med väldigt täta mellanrum.  
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Bland de foton som finns på Viking Lines Facebooksida finns både Viking Lines egna bilder, 

samt många foton som resenärerna lägger upp själva. Det finns även videoklipp som fansen 

lägger upp från båtfärden.  

Det finns respons från fansen på Viking Lines samtliga uppdateringar, men antalet ”gilla” 

eller svar varierar för varje inlägg. Viking Line ger en reaktion på i stort sett alla inlägg som 

kunderna gör. Ibland ”gillar” de endast en uppdatering, och ibland skriver de ett längre svar. 

Svaren är inte endast utförliga vid klagomål, utan kan också vara av den längre arten när en 

kund skrivigt något positivt.  (Facebook/ Vikinglinesverige, 2012) 

 

4.3.3 Skistar 

Det går att utläsa kortfattad information om företaget. Det finns även med information om 

deras vision och vilka produkter de erbjuder. De enda kontaktuppgifter som finns är en länk 

till deras hemsida.  På Facebooksidan finns både Skistar’s egna bilder, samt foton som 

gästerna lagt upp själva. Det finns även filmklipp som visar vinteraktiviteter från Skistar’s 

anläggningar. De har även funktioner på sidan som visar uppkommande evenemang och 

pressklipp.  

De uppdateringar Skistar gör är väldigt beroende av säsongen. Vilka uppdateringar som görs 

beror mycket på vilken del av säsongen det är, om det är sommar eller vinter, i början eller 

slutet på säsongen. Under vintersäsongen handlar uppdateringarna mestadels om utförsåkning, 

tävlingar, förhållanden i backen och övriga vinteraktiviteter. Under sommarhalvåret är det 

uppdateringar om sommaraktiviteter som olika grenar av cykling, som down hill cykling, 

cykel vasan, och freestyle cykling, samt övriga sommaraktiviteter. De bilder som läggs upp är 

väldigt relevanta till den tid då de läggs upp, som mycket cykelbilder på sommaren och bilder 

från olika aktiviteter i slalombacken på vinter. Vi har studerat Skistar Sälens Facebooksida 

ungefär 2,5 år bakåt i tiden, sedan de gick med i Facebook och vi ser att det i huvudsak är 

företag som lägger upp inlägg och bilder och användarna gillar och kommenterar på dessa. 

Reaktionen på företagets inlägg är relativt stor. Det är dock väldigt svårt att veta om allt som 

lagts upp under så lång tid fortfarande är synlig på Facebook sidan i dagens läge. Detta kan 

göra att vi inte ser direkt några inlägg från användare och respons från företaget genom att 

bara studera loggen. Vi observerar dock att när fansen kommenterar inlägg som Skistar har 
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gjort, svarar inte företaget på dessa kommentarer. Däremot ”gillar” Skistar ofta de bilder som 

fansen själva lägger upp.  (Facbook/ Skistar Sälen, 2012)  
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5. Analys 

I denna del kommer vi att sammankoppla teoridelen med empiridelen. Vi kommer redogöra 

för hur teorin kan implementeras i praktiken. Vi har valt att använda oss av samma rubriker 

och samma struktur som i teorikapitlet för att göra det lättare för läsaren att följa.  

 

5.1 Relationsmarknadsföring 

5.1.1 Långsiktiga relationer 

Relationsmarknadsföring innebär att långsiktiga relationer mellan kunder och företag skapas 

och upprätthålls. Detta är en ständigt pågående process (Bauer, Grether & Leach 2002). 

Skistar anser att Facebook delvis är ett hjälpmedel för att skapa långsiktiga relationer, då de 

direkt kan föra en dialog direkt med kunderna och det i sig kan skapa långsiktiga relationer 

(Bäckwall, 2012). Viking Line anser att Facebook indirekt kan hjälpa till att skapa långsiktiga 

relationer, men att det är själva resan som är avgörande. Ekman (2012) påpekar att Facebook 

inte hjälper om kunderna haft dåliga erfarenheter under resan, men att om en kund kommer 

med klagomål som baseras på ett missförstånd kan företaget genom Facebook lösa detta 

missförstånd genom förtydliganden och få kunden att känna sig sedd. Detta kan göra att den 

missnöjda kunden istället bli positiv (Ekman 2012).  Kastås (2012) på Ving svarade att hela 

syftet med att de finns på Facebook är att delvis finnas där kunderna finns, men också att 

skapa dialoger kunderna på ett långsiktigt vis. De kan ha kontakt med kunden både före, 

under och efter resan genom att kunden kan ställa frågor, framföra klagomål och åsikter via 

Facebook och behöver då inte ringa eller skicka brev för att komma i kontakt med företaget. 

Detta medför att problem kan lösas mycket snabbare, både innan, under och efter resan. De 

har möjlighet att agera mycket fort för att lösa problem och på så sätt eliminera missnöje 

bland kunderna. (Kastås, 2012) 

 

5.1.2 Olika kundrelationer beroende på kundattityd 

Dahlén (2002) påpekar att relationen med kunden ska se olika ut beroende på vilken basis 

kunden är lojal mot företaget. Kunden kan vara attitydsmässigt lojal eller beteendemässigt 

lojal. När en kund är attitydmässigt lojal mot ett varumärke innebär det att personen tycker 

om det budskap företaget står för och de produkter eller tjänster det erbjuder. Kunden behöver 



51 

 

inte ständigt konsumera företagets produkter eller tjänster för att vara attitydmässigt lojal om 

de tjänster och produkter företaget erbjuder ligger utanför konsumentens budget. Denna typ 

av kund är öppen för att bygga upp en engagerad och långvarig relation med företaget. 

Kunden kan också vara beteendemässigt lojal, vilket innebär att personen är lojal av praktiska 

skäl. Det kan exempelvis vara att personen handlar på en butik som ligger nära hemmet, fast 

han egentligen tycker bättre om en annan butik som ligger längre bort. Denna typ av kund kan 

vara mindre mottaglig för att bygga långvariga och engagerande relationer med företaget 

(Dahlén, 2002). Företagen i denna undersökning har tidigare drivigt kampanjer där målet är 

att kunder ska bli fans av deras Facebooksida. Ekman (2012) från Viking Line antydde att 

vissa enbart blir fans för att ta del av erbjudanden. Sådana fans skulle kunna kopplas till 

beteendemässigt lojala kunder.  Kastås (2012) från Ving påpekar att det inte är antalet fans 

som är viktigt för dem, utan graden av engagemang. När Ving försöker locka kunder till att 

bli fans av deras Facebooksida används därför inga priser som inte är relaterade till själva 

resandet. Detta kan vara ett sätt att värva kunder som är attitydsmässigt lojala.  

Det är inte generaliserbart att påpeka att alla Viking Lines fans är beteendemässigt lojala, och 

Vings fans är attitydsmässigt lojala. Det påvisar dock att det kan finnas en blandning av dessa 

lojaliteter. 

5.1.3 Kundvärde 

Facebook kan vara ett verktyg i den process som skapar det slutgiltiga kundvärdet i 

Blomqvist, Dahl & Haegers (2004) modell. Modellen utgår från mötet med kunden. Den 

totala kundupplevelsen tillsammans med den upplevda kvaliteten och relationen med 

företaget skapar ett slutgiltigt värde för kunden. 
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Figur 2. Kundvärde 

 

Om kunden är ett fan av företagets Facebooksida och kontinuerligt ser företagets 

uppdateringar, är detta ett av alla möten som uppstår mellan företaget och kunden. Samtliga 

företag i vår undersökning tillåter kunderna att göra egna inlägg på företagens respektive 

Facebooksida. Detta bidrar ytterligare till mötet mellan kunden och företaget.  

 

Den upplevda relationen består av två delar, relationens innehåll och dens styrka. Innehållet i 

relationen består bl.a. av företagets förmåga att stödja kundens användning av produkten. 

Användningen av produkten kan stödjas via Facebook. Samtliga företag använder sin sida för 

att återge information till kunderna och för att svara på de frågor som kunderna har.  
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Figur 3. Grönroos kvalitetsmodell  

 

Styrkan i den upplevda relationen med företaget fastställs av det förtroende kunden har för 

företaget och hur engagerad denne är. Just förtroendet för företaget har vi inte mätt i denna 

undersökning men det finns definitivt ett engagemang från vissa kunders sida. Detta på grund 

av att samtliga resesamordnare i undersökningen ansåg att de fick bra respons från deras 

kunder på deras respektive Facebooksidor. Även om inte samtliga fans är aktiva i samma 

utsträckning, tyder dock den respons företagen får att kunderna verkligen utnyttjar denna 

tvåvägskommunikation. Det engagemang vissa kunder visar gentemot företagen på Facebook 

kan bidra till att positivt påverka den relation kunden upplever sig ha med företaget.  

 

Hur stor inverkan Facebook har på den upplevda kvaliteten är dock svårare att fastställa. 

Grönroos (1994) kvalitetsmodell består av en mängd delar och vi kan inte fastställa hur pass 

stor inverkan Facebook har på varje del.  Den upplevda kvaliteten som kunden känner består 

av skillnaden mellan förväntningar och den faktiska upplevelsen. De förväntningar kunden 

har kan påverkas av den marknadskommunikation företaget för via Facebook, till exempel när 

de skriver uppdateringar om erbjudanden eller tipsar om resemål. Här spelar också Word-of- 

mouth roll, då kunden kan se vad andra Facebookanvändare redan har skrivit om företaget på 

dess Facebooksida. Samtidigt svarar två av företagen i vår undersökning (Skistar och Viking 

Line) att de ger respons på de flesta av de inlägg fansen skriver, och ett av företagen (Ving) 

svarar på samtliga inlägg. Kunden kan då läsa dessa inlägg och skapa sig en uppfattning av 
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företaget och dess kvalitet.  Det visade sig att Viking Line gav respons på de flesta av 

inläggen men Skistar inte levde upp till sina ord. Ving svarade inte på alla inlägg men dock 

väldigt många. Svaren var dessutom utförliga och riktade till personen som skrev inlägget. 

Kunden kan läsa dessa inlägg och skapa sig en uppfattning av företaget och dess kvalitet.   

 

Den verkliga upplevelsen kunden får av företaget består av en teknisk och en funktionell 

kvalitet. Facebook kan inte påverka den tekniska kvaliteten men den funktionella kvaliteten 

kan påverkas i viss grad. Den funktionella kvaliteten består av hur den slutgiltiga produkten 

har leverats, och då våra fallföretag är tjänsteföretaget är bemötandet en del av den 

funktionella kvaliteten. Bemötandet på Facebook är självklart bara en liten del i den 

funktionella kvaliteten men det kan ändå vara med och påverka.  Den hjälp kunden får när den 

använder företagets Facebooksida som kundtjänst är en del av den funktionella kvaliteten. 

Samtliga företag i denna underökning använder sin Facebooksida som en del av sin kundtjänst 

för att kunna hjälpa kunderna och för att föra en dialog. 

 

Facebook kan vara en del i den upplevelse kunden känner att den får ut av företaget samt att 

företagets Facebooksida kan bidra till att det slutgiltiga kundvärdet höjs. I teorikapitlet 

framlades det att allt det företaget gör i slutändan ska påverka kundvärdet positivt. Att 

företagen valde att gå med i Facebook kan ses som att de enbart gjorde det för egen vinning, 

då i alla fall två av företagen sa att de gick med av ren nödvändighet. Men samtliga tre företag 

har ändå valt att arbeta med Facebook på ett sätt som hjälper till att höja kundvärdet. Detta på 

grund av att de lade stor vikt på att betona att kunden ska känna sig sedd av företaget. Viking 

Line har som princip att alltid försöka besvara eller reagera på alla inlägg som deras resenärer 

gör. Skistar svarade ” …vi tror det är viktigt att ge respons till våra gäster, så de känner sig 

sedda samt att vi vill uppmuntra till att lägga upp egna bilder” (Bäckwall, 2012). Likaså gav 

Ving svaret att det är extremt viktigt att svara på de inlägg deras fans gör.  ”Det finns en 

anledning till att folk lägger upp. Vi svarar på allt och tackar för allt” (Kastås, 2012). 

Detta påvisar att kunden och dennes behov är i stark åtanke för företagen. Det finns inga 

regler som säger att företagen måste föra en dialog med kunderna via Facebook, eller besvara 

varje inlägg, men dessa företag har trots detta valt att arbeta på ett sätt där kundens 

preferenser står i fokus.  
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Ving och Skistar har även tydligt markerat att de tagit avstånd från en hårdsäljande attityd då 

de anser att deras kunder ogillar detta. De försöker alltså se relationen ur kundens synvinkel 

och vill på så sätt använda sin Facebooksida på ett sätt som tillfredsställer deras resenärer. 

Vid relationsmarknadsföring är grundtanken att företaget i en process tillsammans med 

kunden ska skapa ett värde. Kunden blir alltså en del i den värdeskapande processen 

(Blomqvvist, Dahl, & Haeger, 2004). Genom att de tre företagen i vår undersökning tillät och 

uppmuntrade användarna att göra egna inlägg möjliggjorde detta att värde skapades 

tillsammans med kunden och inte för kunden. Företagen uppgav att Facebook är en kanal som 

hjälper dem att lära känna sina kunder bättre. Då att kunderna genom Facebook låter 

företagen få veta deras preferenser kan företaget sedan använda denna information för att 

förbättra sin verksamhet. Viking Line uppgav att de klagomål som kom in via Facebook från 

resenärerna fördes vidare till behöriga inom företaget så att felet kunde rättas till. Ving 

svarade att de använder informationen som de får för att förbättra processen i verksamheten. 

Kunderna blir således en del i den värdeskapande processen tillsammans med företaget när de 

ger respons via Facebook. 

 

5.1.4  Kunddialog 

Enligt Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) så ska utbyte av information vara ömsesidigt. 

Informationen ska inte endast gå från företag till kund då risken finns att kunddialogen 

förvrängs till traditionell massmarknadsföring. Företaget och kunden för inte bara en dialog 

och utbyter information kring själva tidpunkten för köpet, utan detta kan pågå både långt före 

och efter transaktionen. Kunddialogen bör alltså ses som en process, vilken ska upprätthållas 

kontinuerligt (Blomqvvist, Dahl, & Haeger, 2004). 

Samtliga företag som tillfrågades för en dialog med kunderna via deras Facebooksida. De 

arbetar med Facebook som en tvåvägskommunikation. De tre företagen känner samtliga att de 

får bra respons på de uppdateringar de gör.  

Viking Line har som princip att svara eller reagera på de inlägg kunderna gör. Alla inlägg 

läses och det tillhör undantagen att Viking Line inte reagerar alls. (Ekman, 2012)  

Skistar gav svaret ”Ja, vi tror det är viktigt att ge respons till våra gäster, så de känner sig 

sedda samt att vi vill uppmuntra till att lägga upp egna bilder” (Bäckwall, 2012). 
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Kastås från Ving betonade att hon anser att det är extremt viktigt att kommentera alla inlägg 

som kunderna gör. ”Det finns en anledning till att folk lägger upp. Vi svarar på allt och 

tackar för allt” (Kastås, 2012). 

Då företagen känner att de får bra respons på sina egna inlägg, samt att de kommenterar 

kundernas uppdateringar, används således Facebook som en tvåvägskommunikation enligt 

Blomqvists, Dahls och Haegers (2004) teorier. Det uppstår ett utbyte av informationen genom 

denna kunddialog.  

På frågan om företaget anser att Facebook hjälper dem att skapa mer långsiktiga relationer 

med kunderna svarade Kastås från Ving ”Ja det gör vi förstås. Det är hela syftet, dels att 

finnas där våra kunder finns, men också att skapa dialoger med kunden på ett långsiktigt vis. 

Man kan hjälpa kunden på ett annat vis. Den andra delen i resan är viktig, vi har en 

skyldighet att tala med kunderna under lång tid.” (Kastås, 2012) Här betonas vikten av att 

föra en dialog även runt själva transaktionen. Det blir som Blomqvist, Dahl & Haeger(2004) 

menar, en process som upprätthålls kontinuerligt.  

 

5.1.5 Det sociala medielandskapet 

Karta över det sociala medielandskapet. (Wpr, 2012) 

 Traditionella verktyg Nya verktyg 

Kunskap Myter, muntliga berättelser, 

böcker, illustrationer, brev 

Bloggar, Wikis, mind maps, 

forum, relationsdatabaser 

Samarbete Manualer, 

utbildningsprogram, 

invigningsriter 

Wikis, online-konferenser, 

visualiseringsverktyg,  

Relation Dans, teater, handel, 

diplomati, telefoni 

E-post, direktmeddelanden, 

communities, forum, bloggar 

Underhållning Musik, poesi, teater, 

föreningar, spel 

Online-spel, chat, forum, 

innehållsdelning 

Modell utarbetad enligt text av Linnea Granberg, 2012.  

När vi frågade företagen om de ansåg att det är lättare att föra en dialog med sina kunder via 

Facebook än via andra kanaler fick vi svaret att de ansåg att det är en bra plattform för dialog 
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men de var alla överrens om att Facebook inte är bättre än någon annan kanal för 

tvåvägskommunikation. I modellen ovan ser vi den utveckling som skett i det sociala 

medielandskapet. Det finns fler kanaler för tvåvägskommunikation efter utvecklingen, så som 

forum, sociala nätvärk, e-post osv. Trotts att denna utveckling skett fick vi svaret från 

fallföretagen att det inte nödvändigtvis innebär att det blivit lättare att använda de nya 

kanalerna i en dialog med kunderna än vissa traditionella verktyg. Detta beror på att 

exempelvis Facebook ständigt utvecklas, lika som många av de andra nya verktygen, vilket 

innebär att förutsättningarna förändras kontinuerligt. Däremot är exempelvis telefonen inte i 

någon stor utvecklingsfas i dagens läge, utan har haft relativt samma förutsättningar under en 

lång tid, vilket gör det till en lättare kanal för dialog med kunderna enligt de tre 

resesamordnarna. Trotts att utvecklingen av mobiltelefoner också sker kontinuerligt är 

förutsättningarna för telefoni fortfarande konstanta.   

  

5.1.6  Relationsmarknadsföring i nya media 

Kaplan och Haenlein (2010) gav vissa råd till hur företag skulle hantera sin marknadsföring i 

de nya sociala medierna. Två av råden var att vara aktiv och intressant. Samtliga tre 

fallföretag är mycket aktiva på sina sidor. Två av företagen gjorde varje vecka en 

grovplanering över vad som skulle publiceras på Facebook, och det företag som inte uttalat 

hade någon grovplanering försökte hela tiden publicera inlägg av varierande och intressant 

karaktär. Ving och Skistar berättade att de var flexibla för att kunna publicera inlägg gällande 

nuet och vad läsarna vill ha för tillfället. Exempelvis beror Skistar’s uppdateringar mycket på 

vädret och vilken del av året/säsongen det är. Företagens sätt att avgöra vilka uppdateringar 

som ska göras visar tydligt att de försöker vara intressanta och lägga upp sådant som läsarna 

vill ha, vilket uppfyller ett av de råd som Kaplan & Haenlein (2010) ger för hur företag ska 

bedriva sin verksamhet via sociala medier. De ger alla en klar bild att vara aktiv, de för en 

öppen dialog tillsammans med kunderna både genom att svara på kritik och frågor, men också 

genom att själva skapa dialoger med intressanta uppdateringar, erbjudanden och information 

om events.   

 

Kaplan och Haenlein (2010) ger också rådet att vara ödmjuk.  Ving och Viking Line påpekar 

att de inte vill vara för påtryckande, de vill inte att deras fans ska känna sig ”intryckta i ett 

hörn” och pressade. Det sista rådet som Kaplan och Haenlein (2010) ger är att vara 
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oprofessionell, att företagen ska försöka smälta in bland de andra användarna att inte fokusera 

på att deras Facebooksida ska vara perfekt. Vi har inte fått några uttalade svar från företagen 

om detta, men när vi studerar deras Facebooksidor ser vi att de alla har liknande funktioner. 

De för en dialog med kunderna på ett neutralt och avslappnat språk. Även om alla företag har 

professionellt tagna bilder, visas också resenärernas egna bilder upp. De smälter således in 

och visar sig likvärdiga sina fans. 

 

5.2 Word-of-mouth 

 

Denna studie av Facebook visar ett tydligt exempel på Electronic Word-of-Mouth och de 

möjligheter som finns med detta fenomen. Facebook är en plattform där kunderna kan söka 

information om både företaget och andra konsumenters erfarenheter. Användarna kan ta del 

av bilder från andra kunder, läsa om deras berättelser och insamla både positiva och negativa 

erfarenheter om företaget. I studien ser vi ett samband mellan Word-of-mouth och 

kundrelationerna. Speciellt om man fokuserar på den negativa delen av Word-of-mouth. 

Genom Facebook kan självklart negativ Word-of-mouth uppstå genom att kunderna delar med 

sig av sitt missnöje, men som vi tidigare nämnt är hanteringen av negativ kritik en väldigt stor 

del av relationsmarknadsföringen. Vi anser efter att fått en insikt i företagens användande av 

Facebook och deras synvinkel på området att det är en väldigt bra plattform för att hindra 

denna ryktesspridning. Detta på grund av att företagen kan svara mot missnöjet direkt och att 

det finns en öppenhet för alla att se hur företaget möter den negativa kritiken. I och med att 

alla kan se hur företaget i fråga bemöter missnöjda kunder kan detta skapa ett förtroende för 

företaget. När företaget bemöter offentlig kritik förbättras inte bara relationen med den 

specifika kunden utan det kan även ha en positiv inverkan på andra kunder. Alla 

Facebookanvändare har tillgång till företagens sidor, så samtliga kan ta del av den 

information som finns där. På så sätt kan det vara positivt för företaget att de offentligt kan 

visa hur deras kundbemötande går till.  

Vi frågade företagen hur de upplever den offentliga kritiken Facebook medför, och hur de 

arbetar för att för att hindra negativ ryktesspridning. 

Ving svarar att det är otroligt viktigt att möta både positiva och negativa kommentarer, och 

menar att om ett företag ignorerar eller tar bort negativa kommentarer riskerar de att bli 
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smutskastade (Kastås 2012). Detta är en tydlig början till ryktesspriding , som kan återkopplas 

till teoriavsnittet som beskrev hur företaget bör hindra negativ ryktesspridning för 

relationsmarknadsföringen.  Kastås (2012) från Ving anser att den negativa kritiken kan vara 

ett sätt att hjälpa den missnöjda kunden att lösa misstaget, och det är en möjlighet för dem att 

förbättra sin verksamhet. Det är bra att detta sker öppet så att alla kan ta del av den 

information som uppstår (Kastås, 2012). Detta är ett sätt för företaget att visa för sina kunder 

vad det gör för att de ska bli nöjdare. Vi kan återkoppla detta till teorin genom att Facebook 

gör det möjligt att hindra negativ ryktesspridning bland personer över nätet som är helt 

okända för varandra, dvs. Electronic Word-of-Mouth.  

Viking Line i sin tur svarade att de känner att det är viktigt att besvara både positiva och 

negativa kommentarer, de bedömer att det ger mer positiv än negativ effekt på lång sikt. De 

försöker besvara eller reagera på näst intill alla inlägg, särskilt de som innehåller faktafel eller 

missuppfattningar. Detta kan hindra att negativ ryktesspridning startas. Att Viking Line inte 

svara tillhör undantagen (Ekman, 2012). 

Bäckwall (2012) på Skistar svarade att de på sikt kan påverkar kundrelationerna positivt om 

de är ärliga och tydliga när de bemöter kritiken på Facebook. Bäckwall påpekar också att det 

beror mycket på fall till fall hur de ska lösa problemet, ibland får de hänvisa till kundtjänst för 

exempelvis reklamation/kompensation och kan då inte hjälpa kunden så mycket via 

Facebook. Något som Skistar gör för att förhindra negativ kritik kan i exempelvis vara om det 

hänt något i backarna, sådant som att en lift stannar full med gäster, så försöker Skistar vara 

snabba att informera om det som hänt. Bäckwall anser att är man först med att vara öppen 

med vad som hänt brukar det ta udden av irritationen och det förhindrar att det överdrivs 

(Bäckwall, 2012). 

Vi ställde även frågan till företagen om de trodde att det gjorde någon skillnad för relationerna 

med kunderna om de besvarade alla inlägg eller ej. Ekman (2012) på Viking Line svarade att 

även arga och missnöjda kunder uppskattar att bli sedda/hörda, såvida inte tonen är så 

infekterad att det är meningslöst att ta upp diskussionen. Ekman(2012) menar dock att detta 

händer väldigt sällan. Bäckwall (2012) från Skistar menar att det är positivt i längden så länge 

de är ärliga och tydliga när de bemöter kritiken. Kastås (2012) på Ving svarade att hon ansåg 

att det absolut spelar roll om man svarar på alla inlägg eller ej om man tänker på 

kundrelationerna. Kastås (2012) tror att kunder och potentiella kunder blir misstänksamma 

mot företag som bara svarar på positiva inlägg. Företaget är då inte förtroendeingivande och 
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ser framförallt väldigt ignorant ut mot kunden. (Kastås, 2012) Detta kan skapa att negativ 

ryktesspridning startar, speciellt då det är öppet för alla Facebook användare att ta del av 

informationen. Om ett företaget ej uppfattas som förtroendeingivande kan detta skada 

kundrelationerna. Så ett sätt att hindra denna ryktesspridning är att besvara både negativ och 

positiv kritik.  

 

6.1 Slutsats, reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

I denna del redogör vi för de reflektioner och slutsatser vi har från arbetet och sedan ger vi 

förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1. Reflektioner och slutsats 

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur resesamordnare i dagsläget använder 

Facebook för relationsmarknadsföring. Hur kan Facebook tillämpas i 

relationsmarknadsföringen? Vi ville kartlägga hur företagen arbetar praktiskt med Facebook i 

detta avseende. Vi ville undersöka varför de valt att arbeta på det sättet som de gör, samt hur 

de tror att deras arbetsätt påverkar relationerna med kunderna? Då det som publiceras på 

Facebook är offentligt ville vi även studera ha en inverkan på relationerna mellan företaget 

och dess kunder? Våra huvudfrågor var; 

o Hur använder resesamordnare Facebook i praktiken för att upprätthålla sina 

kundrelationer? 

o Varför har företagen valt att arbeta på det sättet som de gör? 

o Hur påverkar företagens arbetssätt av Facebook kundrelationerna? 

o Påverkar företagens arbetssätt att Word- of- mouth sprids, och vilken betydelse har det 

för kundrelationerna? 

 

Praktiskt används Facebook av resesamordnarna som en kundtjänst där företagen bemöter 

klagomål eller tar emot positiva bemötanden. Företagen i undersökningen använder Facebook 

i främst två syften för att upprätthålla kundrelationerna; delvis som kundtjänst och delvis som 

en plattform för att föra en dialog med kunderna. Samtliga företag har funktioner som gör det 
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möjligt för kunder att vara delaktiga och kommunicera med företagen. Resesamordnarna i 

undersökningen är mycket aktiva via Facebook och arbetar kontinuerligt med att publicera 

egna uppdateringar samt att svara på kundernas inlägg. 

 

Företagen har valt detta arbetssätt då det hjälper dem att lära känna sina kunder bättre. 

Kunderna kan skriva inlägg där de berättar om de har haft en positiv eller negativ upplevelse 

under resan. Resesamordnarna använder denna information för att göra förbättringar inom 

verksamheten. Genom att resesamordnarna tillåter och även uppmuntrar kunderna till att vara 

aktiva blir Facebook således en plattform för företagen att bygga långsiktiga relationer. 

Resesamordnarna menar att Facebook inte är en överlägsen kanal för kommunikation, men att 

det används som ett komplement till övriga kanaler för att bygga långsiktiga relationer med 

kunderna. 

  

Då företagen är aktiva och lyhörda för sina kunders preferenser hjälper detta till att skapa mer 

långsiktiga relationer. Detta är själva kärnan i relationsmarknadsföringen, där utbyte av 

information mellan företag och kund förekommer i en kontinuerlig process som sträcker sig 

längre än själva transaktionen.  Företagen uppmuntrar kunderna till att själva vara aktiva 

genom att ge respons på en betydande del kundernas inlägg. När företag och kunder aktivt 

integreras vårdas relationerna. När resesamordnarna och kunderna aktivt för en dialog via 

Facebook blir resenärerna del av den värdeskapande processen. Det blir inte en 

envägskommunikation från företag till kund eller från kund till företag, utan en 

tvåvägskommunikation där värde skapas tillsammans med kunden. 

 

Närvaron på Facebook kan påverka att rykten och rekommendationer sprids. När en kund 

uttrycker sitt missnöje på Facebook blir denna information synlig även för de utanför 

personens umgängeskrets. Kritiken kan starta en negativ ryktesspridning som kan starta hos 

kunden och personer i dess närhet för att sedan spridas till andra Facebookanvändare.  Om 

negativa åsikter och erfarenheter sprids kan detta göra att förtroendet för företaget minskar 

och på så sätt kan de förlora både nuvarande och potentiella kunder. Resesamordnarna anser 

dock att det är positivt att de har möjlighet att bemöta denna negativa kritik. Lika som negativ 

ryktesspridning kan uppstå kan företaget motverka den och även omvandla den till positiv 

kritik genom att bemöta kunden på ett bra sätt och försöka avhjälpa de problem ligger till 

grund för missnöjet. Om resesamordnarna hade valt att inte använda Facebook för att bemöta 
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kundklagomål kan fenomenet Word-of-mouth skada kundrelationerna. När de bemöter 

kritiken på ett bra sätt på den officiella arena som Facebook innebär skapas ett förtroende för 

företaget. Detta förtroende påverkar därigenom kundrelationerna positivt. 

 

 

6.2  Förslag till fortsatt forskning 

 

Ett område som inte togs med i denna undersökning var hur kunden upplever företagens 

närvaro på Facebook. En undersökning som ser användandet av Facebook ur både kundens 

och företagets perspektiv skulle kunna bidra ytterligare till forskningen. Ett annat 

forskningsämne skulle kunna vara en jämförelse mellan hur tjänsteföretag och 

varuproducerande företag använder Facebook i sin relationsmarknadsöring.  
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8. Bilagor 

8.1. Intervjufrågor 

 

1. Varför har ni valt att arbeta med Facebook? 

 

2. Känner ni att Facebook har hjälpt er att lära känna era kunder bättre? 

 

3. Ser ni Facebook som ett hjälpmedel för att skapa mer långsiktiga relationer med era 

kunder? 

 

4. Vad hoppas ni att användarna ska få ut av er sida?  

 

5. Arbetar ni aktivt för att bjuda in kunder till Facebook sida eller hittar de dit själva? 

 

6. Känner ni att det är viktigt att kommentera på inlägg eller foton som folk lägger upp? 

 

7. Känner ni att ni får bra respons på era loggar? Känner ni av kundernas engagemang? 

 

8. Tycker ni att det är lättare att föra en dialog på Facebook jämfört med andra kanaler? 

 

9. Arbetar ni efter något system för att era uppdateringar ska bli så intressanta som möjligt? 
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10. Om folk skriver negativa saker på er logg, ser ni det som en fördel eller nackdel att alla 

kan ta del av det som skrivits, även era svar? 

 

 

 


