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Abstract 

 

Framväxten av sociala medier har kommit och få en viktig funktion i dagens medielandskap.  

Att sociala medier har gjort det möjligt för företag att vara tillgängliga där konsumenterna 

redan är har gjort sociala medier till en naturlig kanal för marknadskommunikation. För att 

driva en lyckad marknadskommunikation har företagen blivit alltmer personliga i sin 

kommunikation i syfte att bygga starka relationer med sina kunder. Vi har i denna uppsats 

valt att undersöka hur företag kan använda sociala medier för att skapa relationer med sin 

publik och stärka varumärket. 

 

Studien har avgränsats till att undersöka hur researrangören Ving använder de två största 

mediekanalerna Facebook och Instagram. Studien har baserats på en textanalys där innehåll 

på Vings sociala medier har studerats. Vidare har studien kompletterats med en expertintervju 

i syfte att redogöra för vad Ving säger att de gör på sociala medier i relation till vad som 

faktiskt publiceras. Med hjälp av teorier inom sociala medier, relationsmarknadsföring, 

asymmetrisk och symmetrisk kommunikation samt innehållsmarknadsföring är vårt intresse i 

denna studie att undersöka vilka strategier Ving använder för att lyckas med sin 

kommunikation på sociala medier. Resultatet av studien visade att innehållet präglades till 

största del av inspirerande och informativa inlägg. Med en personlig ton och en kombination 

av symmetrisk och asymmetrisk kommunikation uppvisar Ving att företaget lyckats skapa en 

dialog med sin publik. 
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1.0 Inledning 

Vi lever i en föränderlig värld där medielandskapet och människors kommunikationssätt antar 

nya former, detta ställer krav på företagen att ha koll på nya funktioner och tjänster för att kunna 

dra nytta av dem på rätt sätt (Leigert 2014: 83). Sociala medier har kommit att få en stor 

genomslagskraft i dagens medielandskap och har tillskillnad från traditionella medier gjort det 

möjligt för tvåvägskommunikation. Detta har gjort sociala medier till en naturlig kanal för 

många företag att verka på för att bygga kundrelationer och stärka varumärket (Leigert 2014: 

76-77). Vidare har sociala medier gjort det möjligt för företag att engagera sina nuvarande 

kunder i produkten de säljer men även kommit att bli ett effektivt sätt att hitta nya kunder.  På 

detta sätt blir publiken en obetald arbetare för företaget genom att de sprider företagets innehåll 

vidare. Detta kan leda till att företaget får tillförlitlig publicitet, märkeskännedom och 

förhoppningsvis märkeslojalitet (Noor Al-Deen & Hendricks 2012: 145-146).  

 

En tidigare studie av Clark & Melancon (2013) visar att användare som följer företag på sociala 

medier upplever relationen till företaget som starkare än icke-användare (Clark & Melancon 

2013: 137-138). Ytterligare en studie gjord av Hudson, Huang, Roth och Madden (2016) pekar 

på att företag som använder sociala medier upplevs mer personliga och publiken har lättare att 

associera sig med varumärket (Hudson, Huang, Roth & Madden 2016: 27-28). För att lyckas 

driva framgångsrik kommunikation krävs det att företag har kunskap om hur sociala medier ska 

användas för att det ska bli effektivt (Leigert 2014:60). 

 

Med det funna sambandet mellan sociala medier, relationer och varumärke finner vi intresse att 

genomföra en vidare studie. Studien diskuterar dessa aspekter genom att undersöka hur 

researrangören Ving använder sociala medier för att bygga kundrelationer och stärka sitt 

varumärke. Den primära metoden som används är en kvalitativ textanalys i syfte att ta reda på 

vad det faktiskt är som kommuniceras på Vings sociala medier. Den kvalitativa textanalysen 

kompletteras med en kvalitativ intervju med en anställd på Ving. Textanalysen och intervjun har 

satts i relation till varandra för att undersöka om det som publiceras på Vings sociala medier 

stämmer överens med deras uttalade strategier. Med utgångspunkt i denna jämförelse förs en 

problemdiskussion. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur företag använder sig av sociala medier för att skapa 

relationer med sin publik och bygga sitt varumärke. För att diskutera dessa aspekter har vi valt 

att undersöka researrangören Ving för att se hur företaget använder sociala medier. 

 

• Vilka strategier använder sig företag av för att sitt bygga sitt varumärke på sociala 

medier? 

• Hur försöker företag skapa en relation med sin publik? 

 

1.2 Material och avgränsningar 

Studien har avgränsats genom att enbart fokusera på de två största sociala mediekanalerna i 

Sverige, Facebook och Instagram. 49,8 procent av Sveriges befolkning använder Facebook flera 

gånger per dag och 19,2 procent använder sig av Instagram dagligen. Tillskillnad från andra 

sociala medier som exempelvis Twitter och Snapchat där endast 7,3 procent respektive 6,8 

procent av Sverige befolkning använder mediekanalerna dagligen (dagensanalys.se). Den 

frekventa användningen av Instagram och Facebook har bidragit till att dessa nätverk växer som 

marknadsföringskanaler och har därmed kommit och bli en effektiv plattform för företag att 

bygga relationer med sin publik. Som ett resultat av detta har studien avgränsats till att endast 

undersöka Instagram och Facebook.  

 

För att diskutera dessa aspekter har vi valt att använda researrangören Ving. Att Ving är ett 

företag som säljer en upplevelse snarare än en fysisk produkt var något som vi fann intressant. 

Valet av företag har även grundat sig i att Ving varit mycket tillmötesgående vid en första 

kontakt vilket gav oss ett gott intryck av företaget. För att studera vad det är som faktiskt 

publiceras på Vings Facebook och Instagramsida har en textanalys genomförts. Textanalysen 

har analyserats i relation till en intervju med Vings sociala medieansvarig.  Av tidslimiterade 

skäl så har textanalysen begränsats till att analysera fyra inlägg som publicerats under perioden 

23 mars till 31 mars.   

 

Då studien undersöker hur reseföretaget Ving bygger en relation med sin publik samt bygger 

varumärket blir det viktigt att poängtera att de slutsatser som dras inte representerar alla 
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företag och branscher. Den analys som genomförs samt de slutsatser som dras blir aktuella i 

den bransch som forskningsobjektet befinner sig, det vill säga resebranschen. Vi har 

förståelse för att det förekommer skillnader i både kommunikations- och 

marknadsföringsstrategier beroende på vilken produkt eller tjänst företaget säljer.  

 

Vi som forskare är medvetna om att en del av den litteratur som används i studien är skriven för 

en längre tid sedan och att den teoretiska kartan kan ha förändrats sedan dess. Mycket har hänt 

de senaste åren vilket de äldre utgåvorna naturligtvis inte fångat upp. Viss litteratur är skriven 

innan Facebook och Instagrams uppkomst vilket vi är medvetna kan anses vara problematiskt. 

Vidare har James Grunigs PR-modell om asymmetrisk och symmetrisk kommunikation som 

beskrivs mer nedan legat till stor grund för analysen. Vi har förståelse för att den bok som 

använts utgavs 2002 och att mycket har förändrats sedan dess. Då denna modell kom att bli en 

av de största forskningsprojekten i PR-historien (när boken skrevs) anser vi att boken var 

relevant att använda i studien. Viktigt att nämna är även att boken är skriven av en annan 

författare än Grunig själv vilket också kan innebära viss problematik och färga studien. För att 

ge en mer heltäckande bild av hur medielandskapet förändrats har den äldre litteratur som 

använts kombinerats med ny litteratur samt tidigare forskning som är gjord inom närmast tre 

åren. Vi vill också poängtera att en bok skriven av Lena Leigert från 2014 använts i studien. 

Författaren till denna bok inte är en forskare utan föreläsare och vi är medvetna om att detta kan 

få betydelse för studiens analys och slutsatser. Dock anser vi att litteraturen trots detta är 

relevant för det valda forskningsområdet då författaren innehar erfarenhet och kunskap inom 

sociala medier och marknadsföring och har arbetet i branschen under många år. Vi som forskare 

av denna studie är dock medvetna om att detta kan innebära viss problematik. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I kapitel 1 finns vår inledning, där den problemformulering 

som legat till grund för studien presenteras tillsammans med syfte och frågeställningar. I kapitel 

2 ges en kort beskrivning av bakgrunden till uppsatsen. I kapitel 3 presenteras det teoretiska 

ramverk och den tidigare forskning som legat till grund för arbetet. I kapitel 4 redogör vi för 

den metod som använts i studien. I detta kapitel presenteras även vilka urval och avgränsningar 

som gjorts samt studiens utförande och giltighet. I kapitel 5 redovisas analys och resultat av de 

valda metoderna för att sedan kopplas samman i en jämförande analys. I kapitel 6 finns våra 

slutsatser samt en diskussion där vi besvarar frågeställningar, kopplade till teori och tidigare 

forskning. Förslag ges även till vidare forskning. I kapitel 7 återfinns studiens källförteckning 

samt bilagor.  

 

2.0 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras en kort beskrivning av företaget Ving samt den bakgrund som 

legat till grund för studien. 

2.1 Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet communicare och översätts med “att 

göra något gemensamt”. Generellt sätt betraktas kommunikation som komplexa, kreativa 

processer där innehåll konstrueras och tolkas genom interaktion med människor. Det är en 

process mellan två eller flera människor vars mål är att innehållet ska bli gemensamt (Heide, 

Johansson, Simonsson 2012:24-26). 

 

2.2 Sociala medier 

Sociala medier kan beskrivas som plattformar utformat för användarengagerat innehåll som är 

tillgängligt i ett öppet nätverk av människor. Kommunikationen sker ofta genom en dialog 

mellan många människor. Det är en plattform som erbjuder användaren möjlighet att umgås, 

nätverka, dela och dokumentera samt sprida innehåll (Leigert 2014: 13-14). 
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2.3 Ving 
 

Ving är en researrangör som erbjuder alla typer av resor. Resorna är uppdelade efter 

kategorierna: Charterresor, reguljära paketresor, city- och weekend resor, kryssningar, all 

inclusive och kombinationsresor, träningsresor, golfresor, bröllopsresor, fotbollsresor, 

rundresor, långsemester samt grupp och konferens. Dessa olika resor säljs via telefon, i egna 

butiker, via resebyråer och på deras hemsida. Ving.se står för ungefär tre fjärdedelar av Vings 

totala försäljning (Ving.se). Av de kanaler som Ving använder så är Facebook den största med 

flest följare. När denna studie genomförs har Ving 257 187 personer som gillar deras Facebook 

sida. I jämförelse med två andra stora researrangörer i Sverige har Fritidsresor 233 969 personer 

som gillat sidan och Apollo 137 802. Ving är därför i jämförelse med dessa två researrangörer 

det företag där flest användare gillat sidan. Facebook kan därför antas vara en viktig kanal som 

företaget lägger mycket resurser på. Den andra mediekanalen som studien behandlar är 

Instagram. Ving har när studien genomförs 30 800 följare på Instagram. Detta är fler än 

konkurrenterna Fritidsresor med 26 400 och Apollo med 14 000 följare.  

2.4 Ving på Facebook och Instagram 

Ving använder Facebook som en marknadsföringskanal då de ständigt jobbar med olika 

marknadsföringsstrategier. Facebooksidan används primärt som en inspirationskanal men är 

också en stor kanal för kommunikation, detta då företaget når ut till cirka 1 000 000 människor 

varje vecka. Instagram används som en varumärkeskanal samt en kanal för att skapa dialog med 

kunderna. Vings Instagram fungerar som ett vandrande konto mellan Vings anställda. Varje 

vecka är det en ny person som ansvarar för kontot och som befinner sig på en ny destination. 

Bilderna som förekommer är tagna med en mobilkamera och kompletteras med en bildtext 

(Jonsson Rasmus; Sociala medier ansvarig Ving. Intervjun 2016-04-15). Leigert (2014) 

beskriver att ett sätt att engagera medarbetare och få ett varierat och intressant bildflöde är att ha 

ett vandrande konto där en ny medarbetare står för innehållet varje vecka (Leigert 2014: 111). 

2.5 Resebranchen 

Digitaliseringen och de nya sociala medieplattformarnas framväxt som har medfört stora 

förändringar för företagen, inte bara i resebranschen utan generellt. Vanligt förekommande 

förr var resekatalogen som skickades hem i brevlådan. Katalogen präglades även då av 

innehåll på vackra stränder och lyxiga hotell och en känsla att drömma sig bort infann sig. 
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Idag är dessa kataloger ganska förlegat och nu finner vi istället innehållet på internet. Den 

känsla och det innehåll som reseföretag förmedlar och använder kan sägas vara densamma då 

som nu bara det att vi finner det på internet istället för katalogen som anses vara ganska 

förlegat i dagens medielandskap. Framväxten av sociala medier har medfört möjligheter för 

företag att enkelt och tidseffektivt att nå många människor.   

 

3.0 Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras den tidigare forskning som bedrivits samt de teorier som legat till 

grund för studien.  

 

3.1 Sociala medier 

Sociala medier är en bra plattform för att hålla löpande kundkontakt, skapa förtroende och ge 

kunden inblick i verksamheten. På så vis blir sociala medier ett bra tillfälle att bygga långsiktiga 

relationer och komma närmare kunden (Leigert 2014:43). James Grunig (2010) menar att 

kommunikatörer aldrig haft ett medium som ger så stora möjligheter för en 

tvåvägskommunikation med publiker (Heide, Johansson, Simonsson 2012:223-238). Sociala 

medier har även kommit och bli en plats för kriskommunikation. För att hantera kriser som 

uppstår kan en dialog vara ett bra sätt för företagen att skapa relationer med sina kunder och på 

så sätt bemöta kritik (Leigert 2014:39). 

 

För att lyckas med företagets kommunikation på sociala medier finns det tre steg man bör ta 

hänsyn till, dessa är att bli nådd, vald och spridd. Att bli nådd handlar för företaget om att nå ut 

till den man har för avsikt att nå. För att lyckas med detta krävs det att företaget är lättillgängligt 

med relevant innehåll vid rätt plats och tidpunkt. Steg två handlar om att bli vald. Att bli vald 

betonar vikten av att bygga en långvarig och stark relation med kunden. För att lyckas med detta 

är en förutsättning att man får kunden att ta del av företagets innehåll, genom att tex gilla 

företagets Facebook sida. Att ha ett innehåll som är relevant och tilltalande i form av 

exempelvis tips, goda råd, och inspiration är chansen att bli vald betydligt större. Att bli spridd 

handlar om att försöka hitta läsare som sprider företagets innehåll och budskap vidare. Även här 

får innehållet en stor betydelse för vilka spridningseffekter innehållet får (Leigert 2014:76-77). 
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Sociala medier medför många möjligheter för varumärkesbyggande kommunikation. Den 

vanligaste anledningen till att företag använder sociala medier idag är för att öka kännedom om 

varumärket. Att erbjuda god service genom att vara tillgänglig och svara snabbt på 

kommentarer kan vara ett effektivt tillvägagångsätt för att stärka varumärket (Leigert 2014:48). 

Vidare beskriver Leigert (2014) att sociala medier kan vara en plattform för kampanjer och sälj, 

dock måste det ske på rätt sätt och i rätt sammanhang. Generellt sätt är människor öppna för 

reklam och erbjudanden från företag och varumärken de tycker om och har förtroende för. Dock 

bör företagen undvika traditionellt reklam- och säljsnack för att lyckas driva en lyckad 

försäljning. För att användaren inte ska uppleva innehållet som påfluget och störande blir det 

viktigt att anpassa säljsnacket till sammanhanget. Företaget bör skapa innehåll som användarna 

vill ta del av och sprida, såsom inspirerande bilder. Detta kan vara ett bra sätt att stärka 

varumärket (Leigert 2014:51). 

 

Facebook är när studien genomförs den största kanalen som Ving använder, detta baseras på 

antalet följare. Facebook beskrivs idag som världens största sociala nätverk där användarna 

främst är privatpersoner. Att finnas där användarna redan är har gjort Facebook till en bra plats 

för marknadsföring och är därmed ett naturligt alternativ för många företag (Leigert 2014:87). 

Att lyckas med sin kommunikation på Facebook kräver tid, arbete och kunskap. Det är en stor 

utmaning att nå ut till rätt publik och att lyckas få spridning av innehållet (Leigert 2014:63). 

Vidare är Facebook en bra plattform för företag att bygga kundrelationer, nå ut med nyheter och 

ha löpande kontakt med omgivningen (Leigert 2014: 84-88). 

 

Då Instagram är den andra största kanalen Ving använder ges en beskrivning av denna 

mediekanal. Instagram ägs av Facebook och är en app för foto- och film- delning via 

mobiltelefonen. Flödet består av bilder som kan kompletteras med en bildtext och bilderna kan 

även redigeras med olika filter. Användaren kan själv avgöra vem hen önskar följa och vill blir 

följd av. Följare kan gilla och kommentera de bilder som publicerats i flödet. Det är även 

vanligt förekommande att använda hashtaggar. Med en “hashtag” blir ämnen och fraser 

klickbara länkar vilket gör att det blir lättare för användare att hitta ämnen som de är 

intresserade av (facebook.com). Instagram erbjuder snabb kommunikation i bildformat där det 

finns stora möjligheter för företag att bygga varumärket med hjälp av tilltalande bildspråk 

(Leigert 2014:85). 
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3.2 Asymmetrisk och symmetrisk kommunikation 

James Grunig utvecklade Exellence-projektet som kom att bli det mest omfattade 

forskningsprojektet i PR historien. Forskningen präglades till en början av fyra modeller som på 

olika sätt definierade kommunikation inom PR, dessa var (1) publicitets-, (2) publicinformation-

, (3) tvåvägs asymmetriska- och (4) tvåvägs symmetriska. Den femte modellen kom några år 

senare och kom att kallas (5) excellence-modellen (Larsson 2002: 35). Den asymmetriska och 

symmetriska modellen är av hög relevans i denna studie då de behandlar 

tvåvägskommunikation, något som är av stort intresse i denna studie. En närmare beskrivning 

av dessa två kommer därför att ges här nedan.  

 

Å ena sidan bygger asymmetrisk kommunikation på en monolog och betonar hur företag 

undersöker de attityder, normer och värderingar som finns hos mottagarna. Genom att tillskriva 

sig kunskap om målgruppen samt undersöka hur mottagaren önskar bli nådd, är förhoppningen 

att närma sig mottagaren. På så sätt ska det bli lättare för företagen att nå ut med budskapet till 

mottagaren (Larsson 2002:46). Symmetrisk kommunikation beskriver Grunig (2002) å andra 

sidan bör bygga på en dialog snarare än monolog. Kärnan i symmetrisk kommunikation utgår 

från att det bör finnas en ömsesidig förståelse mellan parterna i kommunikativa handlingar. 

Modellen baseras på att företagen och dess publiker är öppna och mottagliga för attityd och 

beteendeförändringar. Kommunikationen bygger på samspel och underförstådda 

överenskommelser mellan parterna. I en organisation där det förekommer symmetrisk 

kommunikation är företaget benägen att förändra det egna agerandet utifrån omgivningens 

respons (Larsson 2002:47). Till skillnad från de traditionella medierna som baseras på 

envägskommunikation har sociala medier gjort det möjligt för en tvåvägskommunikation och 

kommunikationen sker ofta mellan många användare samtidigt (Leigert 2014). 

 

3.3 Relationsmarknadsföring 

Gummesson (2002) beskriver relationsmarknadsföring som ”marknadsföring som sätter 

relationer, nätverk och interaktion i centrum”(Gummesson 2002:16). Dahlén & Lange (2003) 

beskriver att relationsmarknadsföring handlar om att företagen bör närma sig sina kunder för att 

bygga starka relationer (Dahlén och Lange 2003:59). Relationer förutsätter att det finns minst 

två parter som står i kontakt med varandra, exempelvis leverantör och kund. Ett nätverk blir det 

när relationerna blir många och komplexa. Parterna i relationerna utför aktiviteter och samspelar 
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med varandra, det vill säga att de interagerar (Gummesson 2002:17-18). Falkheimer & Heide 

(2014) beskriver att skapa goda relationer med sina kunder ökar sannolikheten att kunden väljer 

att återkomma. Det finns många möjligheter med användandet av sociala medier men detta 

förutsätter att företagen lyckas organisera sig på ett sådant sätt att möjligheterna kan tas tillvara 

(Gummesson 2002:20). Förespråkare för relationsmarknadsföring menar att en stark relation 

mellan sändare och mottagare (företag och konsument) underlättar överföringen av budskap. 

Detta kan i sin tur leda till att konsumenten filtrerar bort konkurrenter (Dahlén och Lange 

2014:61). 

 

Dahlén och Lange (2003) beskriver att organisationer önskar inleda en tvåvägsrelation där 

intresse för relation finns från både konsument och företagets sida. I bästa fall leder relationen 

till att varumärket blir ”en god vän” för konsumenten, någon man inte vill svika och därmed ett 

ytterligare ett skäl till att konsumenten väljer bort konkurrenter (Dahlén & Lange 2003:63). 

 

Vidare beskriver Dahlén (2002) att relationsmarknadsföring handlar om att skapa lojala kunder 

genom starka relationer. Det som författaren menar kännetecknar en stark relation är att de är 

personliga och intima. Att skapa en personlig och intim relation kräver att företaget och kunden 

måste lära känna varandra och detta sker genom att företaget ställer frågor till kunden. Syftet 

med dessa frågor är att tillskriva sig information om kundens köpbeteende och personliga 

egenskaper, detta för att få en förståelse för vem kunden är. Att företagen blir allt mer 

personliga i sin marknadsföring och därmed lär känna kunden bättre leder till att kunden känner 

sig mer trygg och tillfredsställd. Detta får kunden att känna sig sedd av företaget och tänker då 

“de bryr sig om just mig och anpassar sig efter vad just jag vill” (Dahlén 2002:107-108). 

 

3.4 Innhehållsmarknadsföring 

Barregren och Tegborg (2013) beskriver innehållsmarknadsföring som en form av 

värdeskapande marknadsföring där företag publicerar innehåll som målgruppen finner 

värdefullt. Detta för att skapa och upprätthålla kundrelationer inom målgruppen. 

Innehållsmarknadsföring innefattar tre viktiga principer.  Den första principen utgår från att det 

är företaget som publicerar innehållet. Publiken ska klart och tydligt förstå att det är företaget 

som är avsändare och utgivare av innehållet. Den andra principen är att målgruppen måste 

uppleva innehållet som värdefullt, vilket leder till att det ställs höga krav på innehållet i sig. 

Innehållet ska upplevas som antingen informativt, lärorikt eller underhållande. Vidare ska 
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innehållet uppfattas som ärligt eller sakligt. En viktig aspekt är att innehållet inte ska upplevas 

som säljande. Den tredje och sista principen med innehållsmarkandsföring är att generera och 

upprätthålla kundrelationer. Innehållet fungerar som ett medel för att locka till sig nya kunder, 

göra de till betalande kunder samt ha de kvar som lojala kunder. Innehållet måste produceras 

regelbundet för att underhålla kundrelationerna. Slutligen ska innehållet som publiceras bidra 

till en affärsnytta, verksamhetsnytta eller annan önskad effekt (Barregren & Tegborg 2013:29-

31). 

 

3.5 Varumärke 

Varumärke ur ett organisatoriskt perspektiv brukar benämnas kundbaserad varumärkesvärde 

(Dahlén & Lange 2003:195). Det är genom de associationer kunden har till varumärket som gör 

att denne kan särskilja olika alternativ på marknaden. Vidare kan positiva associationer resultera 

i att konsumenten filtrerar bort konkurrenternas marknadsföringsaktiviteter (reklam) och 

uppmärksamheten för det egna varumärkets marknadskommunikation blir högre (Dahlén & 

Lange 2003: 208-209). Att skapa rätt associationer till varumärket blir därför mycket viktigt 

(Dahlén & Lange 2003:191). Melin (1999) menar att en märkeskänslig konsument använder 

varumärket som sin primära informationskälla i valet av märkesprodukt (Melin 1999:52-53). 

Att man idag betraktar varumärket som ett självständigt konkurrensmedel betonar betydelsen av 

ett starkt varumärke ytterligare (Melin 1999:70). 

 

Dahlens och Lange (2003) hävdar att hög märkeslojalitet inte är tillräckligt för att varumärket 

ska vara värdefullt, det krävs också att konsumenten uppfattar varumärket positivt (Dahlén & 

Lange 2003:196). Bengtsson och Östberg (2006) kritiserar däremot begreppet märkeslojalitet 

och menar att konsumentens upprepande köp inte nödvändigtvis behöver betyda att 

konsumenten är äkta lojal till märket. Författarna menar att upprepande köp kan ske av ren 

rutinmässiga skäl utan vidare eftertanke. Att en konsument väljer att konsumera flera märken 

vill författarna inte kalla för bristande lojalitet. I fråga om lojalitet ska man istället studera 

vilken roll och betydelse märkena har i personens konsumtion (Bengtsson & Östberg 2009:63). 

 

Vidare tenderar starka varumärken att lättare attrahera nya kunder vilket gör det möjligt att växa 

vilket i sin tur generar ökade marknadsandelar. Ett starkt varumärke kan ofta på ett mer effektivt 

sätt kunna hantera kriser som uppstår (Dahlén & Lange 2003:210). Sammanfattningsvis blir 
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varumärket ett viktigt verktyg för att lyckas nå sina konsumenter och skapa en plats i deras 

medvetande. 

 

3.6 Tidigare forskning 

En studie gjord av Hudson, Huang, Roth och Madden (2016) har undersökt relationen mellan 

konsumenter och företagen på sociala medier. Forskarna studerade individer i tre olika länder 

för att jämföra hur undersökningspersonerna interagerar med företagen på sociala medier. 

Resultatet visade att de företag som använder sociala medier upplevs som mer personliga och 

det var lättare för undersökningspersonerna att tro på varumärket och associera sig med det 

(Hudson, Huang, Roth & Madden 2016: 27-28). 

 

En annan studie som utförts av Vernuccio (2014) undersökte hur företag identifierar 

huvudstrategierna för att kommunicera ett företags varumärke på sociala medier. Med en 

kvantitativ innehållsanalys undersöktes sextio internationella varumärken på olika sociala 

medieplattformar. Slutsatsen var att sociala medier är ett effektivt sätt att kommunicera, trots 

detta var en tredjedel av företagen ändå försiktiga med att använda sociala medier (Vernuccio 

2014: 211-212) 

 

Evangelos (2015) studie beskriver hur viktigt sociala medier är för företagets märkeslojalitet. 

Studien inriktade sig på reseindustrin i Grekland och analyserade hur förtroende hos 

konsumenterna är influerade av företagets egenskaper, varumärkets egenskaper och kundernas 

egenskaper.  Resultatet av studien visade att de egenskaper företag utstrålar på sociala medier 

påverkar kundernas förtroende till varumärket. Vidare visade studien att det förtroende som 

publiken fick för varumärket via sociala medier påverkade märkeslojaliteten positivt (Evangelos 

2015: 607).   

 

Vidare har Clark & Melancon (2013) i en tidigare studie undersökt om och i så fall hur 

sociala medier påverkar företagets relationer med dess användare (Clark & Melancon 2013: 

133). Resultatet visade att användare som följer företaget på sociala medier upplever 

relationen till företaget som starkare än användare som inte följer företaget. Vidare visade 

studiens resultat att sociala medier hade betydelse för konsumentens kundtillfredsställelse och 

lojalitet. Användare som följde företag på sociala medier upplevde en högre 

kundtillfredsställelse och lojalitet än icke-användare. De användare som följde företaget var 
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och också mer engagerade och talade gott om företaget i sin omgivning (Clark & Melancon 

2013: 137-138). 

 

3.7 Sammanfattning av teori och tidigare forskning 

De teorier som använts för att analysera hur företag använder sociala medier för att bygga en 

relation med sina kunder samt stärka varumärket behandlar relationsmarknadsföring samt 

innehållsmarknadsföring. För att undersöka interaktionen som förekommer mellan företag och 

dess publik på sociala medier har Grunigs teori om symmetrisk och asymmetrisk 

kommunikation används. Att använda sociala medier kan anses vara relativt enkelt, men att 

göra det på rätt sätt kan vara desto svårare. Med utgångspunkt i detta har teorier som diskuterar 

hur företag kan använda sociala medier för att driva framgångsrik kommunikation valts ut. 

Varumärkets betydelse för att nå sina konsumenter och skapa en plats i deras medvetande är 

även det teorier som diskuterats i studien.  

 

Det finns många studier som behandlar sociala medier, dock är studier om hur företag 

interagerar med sina publiker relativt outforskat. Studierna som genomförts inom detta ämne 

har i de flesta fallen varit kvantitativa. Med denna utgångspunkt har ett kvalitativt angreppssätt 

valts med förhoppning att studien ska kunna bidra med ny relevant information inom ämnet. 

 

4.0 Metod och urval 

I följande kapitel presenteras valet av metoder för studien. Inledningsvis presenteras det 

vetenskapliga angreppsättet, därefter en redogörelse för valet av de två metoderna som 

använts. Avslutningsvis diskuteras metodernas tillförlitlighet. 

 

4.1 Vetenskapligt angreppssätt 

I denna studie har två kvalitativa metoder används. Studien har en induktiv ansats då teorin 

genereras av den empiri som samlats in (Bryman 2008:340-345). En kvalitativ forskningsmetod 

kännetecknas av att den kartlägger processer och sociala relationer (Flick 2014:11-16). I 

kvalitativ forskning ligger fokus på ord och är därför av tolkande karaktär (Bryman 2008:340-

345). Ekström & Larsson (2010) beskriver att det är syftet som avgör valet av metod. Då vi 
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ämnar få en djupare förståelse för hur Ving använder sociala medier för att kommunicera och 

bygga en relation med sin publik samt stärka varumärket anser vi att en kvalitativ metod är bäst 

lämpad. En kvalitativ metod gör det möjligt för oss att formulera subjektiva och 

situationsrelaterade uttalanden. Kvantitativ forskning däremot kännetecknas av generell 

kunskap och kunskap om mängder. Forskning som är kvantitativ ger möjlighet för 

generalisering och uttalanden om populationen.  (Bryman 2008:340-345). Målsättningen med 

studien har inte varit att uppnå så hög generaliserbarhet som möjligt och kvantitativ forskning är 

därför inte av relevans i denna studie.  Detta då vi ämnar få en djupare förståelse av ett mer 

komplext fenomen, något som är möjligt att nå med en kvalitativ metod (Ekström & Larsson 

2010: 54). 

4.2 Kvalitativ textanalys 
 

Texter är något som vi dagligen kommer i kontakt med på ett eller annat sätt. Vi förhåller oss 

till texter och vi interagerar med dem konstant. Texter består av olika system och tecken. Med 

tecken skapar vi betydelser och konstruerar en textvärld (Larsson & Ekström 2010:153). En 

textanalys kan genomföras med både en kvantitativ och en kvalitativ metod, i denna studie 

genomförs textanalysen med en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är bättre lämpad om 

forskaren önskar få en förståelse för mer komplicerade fenomen, deras beskaffenhet och 

kännetecken samt de variationer som ryms i fenomenet (Ekström & Larsson 2010:54). 

 

För att få en ökad förståelse för den textkommunikation som sker på Vings Facebook och 

Instagramsida har vi valt att utgå från tre huvudteman, dessa teman är intertextualitet, 

interaktion, och relation. Intertextualitet betonar det samspel som finns mellan texten och dess 

mottagare samt hur en text samspelar och står i relation till andra texter. Interaktionen betonar 

det samspel och växelverkan som finns mellan sändare och mottagare, något som blir högst 

relevant att analysera i denna studie. Vidare blir relationen viktig i sammanhanget då 

kommunikation handlar om att nå fram till någon, påverka, stärka och förbättra relationer 

(Ekström & Larsson 2010: 155-158). Relationen är av stor betydelse i denna studie och kommer 

därför ligga till grund för vår textanalys. 
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4.3 Metodutförande: textanalys 

Det första urvalet bestod av totalt 41 inlägg, 8 från Facebook och 33 från Instagram och var de 

inlägg som publicerats under perioden 23 mars till 31 mars. Avgränsningen till 8-dygn anses 

vara relevant i förhållande till uppsatsens tidsram. Valet av tidsperioden ansågs passande då vi 

under dessa datum befann oss i studiens startskede. Vidare bedömdes det att valet av 8 dygn 

samt de valda datumen 23 mars till 31 mars gav oss som forskare möjlighet att i god tid 

sammanställa och analysera resultat inom den tidsram som angivits. Dessa inlägg delades in i 

tre olika kategorier vilka var informativt, relationsbyggande och inspirerande. Syftet var att 

kategorisera inläggen efter vad de ansågs förmedla vid första anblick. Detta för att få en mer 

överskådlig blick över vad som faktiskt publicerades på Vings sociala medier. 

 

Efter att ha delat in inläggen i de olika kategorierna valdes det mest kommenterade inlägget 

respektive det minst kommenterade inlägget ut på Vings Facebook och Instagram för att 

analyseras vidare. Urvalet grundade sig att undersöka om och i såfall hur kommunikationen i 

inläggen skiljer sig åt och om det gick att urskilja något mönster för vad som genererade mycket 

kommentarer och inte. Resterande inlägg lämnades utanför studien. Analysen behandlar både 

text och bild av de utvalda inläggen. 

 

Studien har även tagit hänsyn till inläggens tillhörande kommentarer. Den tidsram som angetts 

samt studiens omfattning har inte gjort det genomförbart att ta hänsyn till alla de kommentarer 

som publicerats under den valda perioden. På Facebook valdes var tionde kommentar av de 

kommentarer som Ving besvarat för att analyseras vidare medan de resterande kommentarerna 

uteslöts från studien. Detta eftersom de kommentarer som besvarats av Ving är av högre 

relevans för studien då intresset är att undersöka hur interaktionen mellan Ving och dess publik 

ser ut. På det minst kommenterade inlägget på Facebook har vi valt att inte ta hänsyn till 

kommentarerna. Detta då intresset ligger i att endast undersöka inläggets innehåll för att ta reda 

på orsaken till den låga responsen. Då kommentarer från användare är färre och responsen från 

Ving är betydligt sämre på Instagram har vi valt ut var tionde kommentar av alla de 

kommentarer som förekommit på det mest kommenterade inlägget. Att vi valt var tionde 

kommentar är ett systematiskt urval där undersökningsenheter väljs ut med ett bestämt avstånd 

mellan enheterna (Ekström & Larsson 2010:92). Även på Instagram har vi valt att inte analysera 

de kommentarer som förekommer till det minst kommenterade inlägget då fokus istället varit att 
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studera inläggets innehåll. Vi har även valt att ta hänsyn till den spridningseffekt som inläggen 

haft, det vill säga antalet ”delningar”. 

 

Nästa steg i processen var att med hjälp av ett kvalitativt angreppsätt analysera inläggen utifrån 

de tre teman som nämnts tidigare, dessa var intertextualitet, , relation och interaktion. Även 

kommentarerna har analyserats utifrån dessa tre kategorier. Detta för att få en djupare förståelse 

för Vings kommunikation på sociala medier. Med utgångspunkt i dessa tre teman utformades ett 

antal frågor till inläggen och kommentarerna (Se bilaga A). Frågor kan vara ett stöd i arbetet att 

bryta ner texten i enskildheter (Ekström & Larsson 2010:160). Vidare är syftet med frågorna att 

få svar på vad som händer i text och bild samt hur detta får betydelse för Vings relation med 

sina kunder. Med temat intertextualitet ämnade vi undersöka om det fanns något samspel 

mellan texten och deltagaren samt studera textens form och övergripande struktur (Ekström & 

Larsson 2010:174). För temat relation var avsikten att utläsa hur Ving kommunicerar med sina 

läsare i syfte att skapa en relation. Detta redogjordes genom att studera om företaget använder 

specifika tecken, symboler eller uttryck i inläggen som uppmuntrar läsaren till dialog. Ekström 

och Larsson (2010) menar att frågor eller uppmaningar till läsaren kan ge goda förutsättningar 

att skapa starka relationer med läsaren. Vidare har interaktionen i inläggen studerats. Detta har 

skett genom att redogöra för vem eller vilka det är som kommunicerar samt om det tydligt 

framgår vem som är sändare och mottagare i inläggen (Ekström & Larsson 2010:155-159). 

 

Förklaring av kategorier  

 

Relationsbyggande inlägg var inlägg som uppmuntrade läsaren till dialog. Det vill säga när 

Ving använder frågor eller uttryck i syfte att skapa en interaktion med läsaren.  

 

Informativa inlägg var inlägg där Ving informerar användaren om något. Tex information om 

Vings resmål eller information om Ving som företag. 

 

Inspirerande inlägg var inlägg som publicerade i syfte att inspirera användaren. Genom att 

exempelvis använda målande beskrivningar eller bilder av stränder, god mat, fina utsiktsplatser 

eller liknande.  
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4.4 Expertintervjuer 

Expertintervjuer är designade för personer som besitter kunskap och inblick i ämnet som 

studeras. De personer som innehar denna kunskap är kompetenta inom ett speciellt ämne och 

har auktoritet när det kommer till en viss typ av fakta. Experten är mer intressant för sin expertis 

inom ett område och mindre intressant som person. Den kunskap experterna har representerar 

inte endast personen i fråga utan organisationen i sin helhet. En intervju med en experter sker 

oftast under en tidspress därför använder sig forskaren oftast av en intervjuguide (Flick 2014: 

227-231). Denna ansats har präglat vår expertintervju då intervjupersonen ansågs besitta 

kunskap och expertis inom området då hen är ansvarig för sociala medier på Ving. 

Bedömningen innan intervjun grundade sig i att experten skulle kunna bidra med relevant 

information för att kunna besvara forskningsfrågan. 

 

En intervjuperson kan vara antigen en informant eller en respondent. Vid en intervju ger 

informanten sak- och bakgrundsupplysningar om ämnet vilket ska kunna hjälpa forskaren att 

besvara forskningsfrågan. I en intervju med respondenter är forskaren intresserad av synen och 

uppfattningen av en fråga (Ekström & Larsson 2010:57). Denna studies ansats är att 

intervjupersonen fungerar som en informant. Detta då vårt intresse är bakgrunden i ämnet och 

mindre intresserad av intervjupersonens egna känslor, åsikter eller uppfattningar (Ekström & 

Larsson 2010:57). 

 

4.5 Urval 

Utförandet av intervjun grundar sig i ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är ett försök att 

skapa överensstämmelse mellan forskningsfråga och urval (Bryman 2008:434). Denna 

urvalsteknik har valts utifrån bedömningen att intervjupersonen ska kunna bidra med relevant 

information och ge oss som forskare en djupare förståelse för hur researrangören Ving använder 

sig av sociala medier för att bygga relationer och stärka varumärket. Urvalet grundar sig i att 

intervjupersonen anses vara den som har bäst insyn i företagets sociala medier då han ensam 

ansvarar för dessa. 
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4.6 Intervjuguide 

En intervjuguide fungerar som ett manus och är mer eller mindre strukturerat under intervjuns 

förlopp. Den kan innehålla endast några få huvudämnen eller bestå av noggrant utvalda frågor 

samt en detaljerad beskrivning hur hela intervjun ska gå till.  I en semistrukturerad intervju 

bygger intervjuguiden på en översikt av ämnen som ska föras på tal samt förslag till frågor. 

Detta bidrar till att forskaren kan avgöra hur strikt hen ska följa guiden och hur mycket hen kan 

följa upp intervjupersonernas svar och de nya riktningar som öppnar sig (Kvale och Brinkmann 

2009:146).  Frågorna i intervjun behöver nödvändigtvis inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden.  Om intervjuaren kopplar samman till något som intervjupersonen har sagt så 

kan även frågor som inte ingår i guiden inkluderas (Bryman 2008:415). För expertintervjun med 

Vings sociala medier ansvarig har en semistrukturerad intervjuguide används. Detta då 

intervjuguiden som ovan nämnts ger en överskådlig bild av vad som diskuteras i intervjun 

samtidigt som den ger utrymme för intervjuaren att avgöra hur strikt den ska följas. De 22 

intervjufrågorna (Se Bilaga B) utformades utefter Kvale och Brinkmanns (2009) tes om att 

intervjufrågorna bör bidra tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till att skapa en 

god intervjuinteraktion. Detta genom att frågorna relaterar tematiskt till frågeställningarna och 

syftet samtidigt som de på ett dynamiskt plan anpassats för att samtalet ska vara flytande. Korta 

och lätta frågor har valts för att skapa en så god intervjuinteraktion som möjligt (Kvale och 

Brinkmann 2009:146).  Intervjufrågor som inte funnits med i guiden har förekommit då det 

fanns utrymme för vidareutveckling av frågor. 

 

4.7 Etiska aspekter 
 

Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll är fyra områden som 

brukar nämnas när forskare pratar om etiska riktlinjer. Dessa områden bör uppmärksammas och 

reflekteras över i en intervjuundersökning då de kan betraktas som problemområden. (Kvale & 

Brinkmann 2009: 84-85). 

 

Informerat samtycke betonar vikten av att informera intervjupersonen om studiens syfte. Det 

innebär även att intervjupersonen deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur närsomhelst. 

Konfidentialitet betyder att privat data som identifierar deltagaren i undersökningen inte 

kommer att avslöjas. Detta om deltagaren väljer att vara anonym. Intervjupersonen måste även 

godkänna att informationen kommer att publiceras och lämnas ut. Konsekvenserna med att 
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utföra en kvalitativ intervju måste även tas i beaktande innan intervjun genomförs. En vägning 

måste göras mellan fördelarna och nackdelarna med deltagandet för att orsaka så lite skada som 

möjligt för deltagaren. Forskaren måste även arbeta på ett moraliskt ansvarsfullt sätt för att 

studien ska hålla hög kvalitét (Kvale & Brinkmann 2009:84-90). Dessa fyra etiska riktlinjer har 

noggrants reflekteras över i denna studie och slutsatsen av den intervjuguide som gjorts är att 

frågorna inte är av sådan karaktär att informanten löper risk att skadas. Detta eftersom det är 

högst yrkesmässiga frågor och inte frågor som inte bedöms djupa, personliga eller som på något 

sätt skulle kunna ha en negativ påverkan på intervjupersonen. 

4.8 Metodutförande: expertintervjuer 

Intervjun med Rasmus Jonsson som är ansvarig över sociala medier på Ving ägde rum vid ett 

fysiskt möte på Vings huvudkontor i centrala Stockholm och varade i ca 30 minuter. Innan 

intervjun påbörjades fick informanten information om att intervjun kommer att spelas in och 

medgivande gavs att det var okej att använda insamlad data för att besvara studiens syfte. 

Intervjuaren var noga med att poängtera att informanten kunde vara anonym om den så ville. 

 

4.9 Transkribering 
 

Bryman (2008) betonar vikten av att intervjun ska spelas in och transkriberas så fort som 

möjligt. Forskare som genomför kvalitativa studier är ofta intresserade av både hur 

intervjupersonen formulerar sig samt vad det är den säger (Bryman 2008:428). I denna studie 

har vikten dock legat i vad det är informanten säger då analysen inte grundar sig i 

ansiktsuttryck, pauser eller tonläge. Att transkribera kan vara en problematisk process då den 

som transkriberar kan bli trött av allt lyssnande, höra fel samt slarva. Det är av stor vikt att det 

transkriberade materialet håller hög kvalitet och har kontrollerats (Bryman 2008:430). I studien 

som genomförts har en forskningsledare transkriberat medan den andra har kontrollerat så att 

det stämmer. 

 

4.10 Metodernas tillförlitlighet 

Om en studie har hög reliabilitet kännetecknas den av att forskningsresultatet är konsistent och 

tillförlitligt. Reliabiliteten är hög om resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter av andra 

forskare. I ett intervjusammanhang kan det ge uttryck i om intervjupersonen kommer ge olika 

svar till olika intervjuare. Reliabiliteten diskuteras ofta i ett intervjusammanhang när det 
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kommer till ledande frågor eftersom en intervjuare oavsiktligt kan styra svaren och ha en 

inverkan på den intervjupersonens påståenden. Det är önskvärt att uppnå en hög reliabilitet för 

att motverka subjektivitet. Ett för stort fokus på reliabiliteten kan dock skada kreativiteten och 

variationsrikedomen i en intervjusituation. Om en intervjuperson får improvisera så kan det ge 

uttryck till nya infallsvinklar (Kvale och Brinkmann 2009:263-264). Användandet av en 

semistrukturerad intervju i denna studie har därför bidragit till att det är svårt att uppnå en hög 

reliabilitet. Framtida forskare skulle dock ha relativt god potential att replikera studien om 

intervjuguiden som skapats följs samt använder den transkriberingsmetod som angetts. 

Indelningen av kategorierna i textanalysen har baserats på egna tolkningar utifrån vad inläggen 

förmedlade i första anblick detta då det är nästintill omöjligt att utforma en kodningsmanual 

som inte bygger på forskarens tolkningar (Bryman 2008:297).  Studien har tagit hänsyn till att 

dessa tolkningar kan vara subjektiva och därför bidra till att andra forskare kan ha svårigheter 

att replikera studien på samma sätt. En åtgärd som gjorts för att öka reliabiliteten är att vi 

konkret beskrivit tillvägagångsättet, detta ökar möjligheten för andra forskare att genomföra 

samma undersökning och reliabiliteten ökar på så sätt. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver validitet skapas genom en giltig slutsats som är korrekt 

härledd från sina premisser. Argumenten ska vara hållbara, välgrundade, försvarbara, vägande 

och övertygande. Validitetens syfte är att titta på om studien verkligen undersökt det den påstås 

undersöka (Kvale och Brinkmann 2009:264). För att öka validiteten i användandet av intervjun 

och innehållsanalysen så har intervjufrågor och teman valts ut som på ett eller annat sätt svarar 

på syftet. Detta för att analysen ska bygga på argument som är berättigade. Vi är medvetna om 

denna studie endast analyserat en liten del av allt de innehåll som förekommit på Vings sociala 

mediekanaler under den valda perioden. Resultatet är därmed inte är fullt representativt för all 

kommunikation på Vings sociala medier. I expertintervjuer så måste intervjuaren ha i åtanke att 

intervjupersonen kan ha förberett samtalsämnen där de kan förmedla sina åsikter. Detta kräver 

hög kompetens från intervjuaren att kunna parera (Kvale och Brinkmann 2009:163). Detta är en 

aspekt som är svår för oss som intervjuare att kontrollera och för att förhindra detta har 

intervjufrågorna inte getts i förväg. 

 

Viktigt att nämna är att det är en utmaning att hitta en gemensam strategi som fungerar för alla 

kunder, vi vill hävda att det är nästintill omöjligt. Människor är olika och föredrar därmed olika 

vilket får betydelse för hur man är som kund. Vissa kunder kanske föredrar frekventa 

publiceringar, företag som uppmuntrar till dialog och engagemang och uppskattar inspirerande 
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innehåll. Andra kan tänkas föredra inlägg med prisinformation och allmän information. Att 

forma innehåll som är tilltalade för hela målgruppen anser vi därför är en utmaning. Detta är 

något vi är medvetna om men viktigt att poängtera är att den slutsats vi dragit är med stöd av de 

teorier som används i studien.   
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5.0 Analys och resultat 
 

I följande kapitel presenteras resultatet av den textanalys och den kvalitativa intervjun som 

genomförts. Resultatet presenteras med stöd från det teoretiska ramverk som redogjorts 

tidigare.  

 

Inledningsvis presenteras resultaten från textanalysen utifrån de fyra utvalda inläggen på Vings 

Instagram och Facebooksida för att sedan redogöra för det resultatet som framgick av intervjun. 

I analysen av intervjun har direktcitat används för att styrka varje argument. Resultaten från de 

två olika metoderna knyts sedan samman för att titta på om den kommunikation som 

förekommer på Instagram och Facebook stämmer överens med den bild Ving faktiskt vill 

förmedla.  

 

 
Siffrorna presenteras i antal 

 

Figurerna ovan visar resultatet från indelningen av kategorier och visar därmed att endast ett av 

de totalt åtta inläggen på Facebook var relationsbyggande vid första anblicken. Vidare var fem 

inlägg informativa och två stycken inspirerande. På Instagram såg fördelningen lite annorlunda 
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ut. Där framgick det att tre inlägg var relationsbyggande, tjugoen inlägg var inspirerande, det 

vill säga en högre andel än vad som förekom på Facebook. Slutligen var tio inlägg informativa. 

 

5.1 Textanalys - Ving på Facebook 

Inlägg 1- flest kommentarer på Facebook 
 

Inlägget har publicerats på Vings 

Facebooksida 31 mars 2016. Inlägget 

har flest kommentarer under den valda 

perioden med 169 kommentarer. Med 

55 delningar är inlägget det mest delade 

inlägget under perioden. Att 

användaren delar innehåll är ett sätt att 

sprida innehållet vidare. Leigert (2014) 

beskriver att det är viktigt att bli spridd 

för att lyckas med sin kommunikation i 

sociala medier (Leigert 2014: 76-77). 

Bilden som förekommer i inlägget 

föreställer en lång sandstrand med palmer. På stranden finns människor i rörelse och solen är på 

väg ner. Bilden förmedlar en känsla av värme, avkoppling och harmoni. Bildtexten inleds med 

“den milslånga, vita sandstranden” i syfte att ge läsaren en mer målande beskrivning för att 

väcka intresse. Bildtexten avslutas med en frågeställning “vilken är din favoritstrand?”. Vi har 

valt att dela in inlägget i kategorin relationsbyggande då frågeställningen uppmuntrar läsaren till 

dialog. Layouten är enkel och ovanför bilden framgår det att Ving är sändare av inlägget. Detta 

ger stöd åt Barregren och Tegborgs (2003) teori som menar att en av principerna för att lyckas 

med innehållsmarknadsföring är att det tydligt ska framgå vem som är sändare av inlägget 

(Barregren & Tegborg 2013:29-31). Ovanför bilden presenteras bildtext som innehåller en länk, 

klickar man på denna länkas läsaren vidare till en sida med information samt ges möjligheten 

till att boka resmålet.  

 

Frågan i inlägget uppmanar läsaren att kommentera och dela med sig av vilken hens 

favoritstrand är. Ekström och Larsson (2010) menar att frågor eller uppmaningar till läsaren kan 

ge goda förutsättningar att skapa starka relationer med läsaren (Ekström & Larsson 2010:155-
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159). Bildtexten är skriven på ett sådant sätt att den pratar till en person då läsaren tilltalas med 

“din” istället för “er”. Detta indikerar att Ving är personliga i sin kommunikation. Dahlén 

(2002) menar att det som kännetecknar en stark relation är att den är personlig och intim. För att 

skapa en personlig och intim relation krävs det att företaget och kunden lär känna varandra och 

detta sker genom att företaget ställer frågor till kunden. Detta får kunden att känna sig sedd av 

företaget och tänker då “de bryr sig om just mig och anpassar sig efter vad just jag vill” (Dahlén 

2002: 107-108). Vidare kan en frågeställning vara ett effektivt tillvägagångsätt för Ving att se 

vad som är populärt respektive mindre populära resmål hos publiken, något som kan kopplas 

samman med Grunigs (2002) beskrivning av asymmetrisk kommunikation. Med asymmetrisk 

kommunikation försöker sändaren att tillskriva sig kunskap om mottagaren som blir till 

sändarens fördel (Larsson 2002:46). Den respons som Ving får av sina kunder kan därmed bli 

ett verktyg för att ta fram lämpliga kampanjer till målgruppen.  

 

Barregren och Tegborg (2003) beskriver att innehållsmarknadsföring är ett värdeskapande sätt 

att skapa och upprätthålla kundrelationer. För att lyckas med detta blir det viktigt att publicera 

innehåll som målgruppen finner värdefullt (Barregren & Tegborg 2013:29-31). Även Leigert 

(2014) beskriver att relevant innehåll är viktigt för att lyckas på sociala medier (Leigert 2014: 

76-77). En strand kan uppfattas som en symbol för något behagligt, något man förknippar med 

värme och semester. Bildens motiv kan på så sätt tänkas vara värdefullt för användaren då 

bilden ger upphov till positiva associationer och väcker känslor som “där vill jag vara”. De 

associationer som bilden väcker kan i sin tur får betydelse för vad publiken förknippar med 

Ving som varumärke. Vidare blir den språkliga bildtexten ett komplement till bilden i syfte att 

förstärka denna känsla med en beskrivning som “den milslånga vita sandstranden”. 
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Inlägg 1- Kommentar 

 

Ving har valt att besvara de 19 första kommentarerna på bilden, de 149 andra kommentarerna 

har lämnats obesvarade. Efter 15 minuter har Ving besvarat den kommentar som framgår ovan. 

Leigert (2014) beskriver att erbjuda god service genom att vara tillgänglig och svara snabbt på 

kommentarer kan vara ett effektivt tillvägagångsätt för att stärka varumärket (Leigert 2014:51). 

Kommentaren besvaras av Ving och inleds med att tilltala namnet på användaren som 

kommenterat inlägget och avslutas med en hälsning från i detta fall Emelie på Ving som 

besvarat kommentaren. Den personliga tonen som förekommer i kommentarerna kan enligt 

Dahlén (2002) leda till att användaren känner sig sedd och upplever att ”företaget bryr sig om 

just mig” (Dahlén 2002: 107-108). Dialogen kan upplevas som ömsesidig då Theresia också 

väljer att vara personlig. Detta då hon delar med sig av vilken hens favoritstrand är och även 

nämner att hen upplever resmålet som dyrt. Att det är dyrt kan betraktas som en kritik vilket kan 

få negativa konsekvenser för Ving då det är många användare som kan ta del av innehållet. 

Leigert (2014) beskriver att en dialog kan vara ett bra sätt för företagen att skapa relationer med 

sina kunder och på så sätt bemöta kritik och hantera kriser (Leigert 2014: 39). Emelie på Ving 

har i detta fall bemött “kritiken” genom att ha en vänlig ton, vara personlig och tipsa om 

billigare alternativ i förhoppning om att det passar kunden bättre. Den dialog som förekommer 

mellan företaget och dess publik kan kopplas samman med den symmetriska kommunikation 

som Grunig (2002) nämner. Kärnan i symmetrisk kommunikation utgår från att det bör finnas 

en ömsesidig förståelse mellan parterna i kommunikativa handlingar (Larsson 2002:47). Svaret 

av kommentaren betonar vikten av ömsesidig förståelse då Ving väljer att tipsa om andra 

alternativ med förståelse för att kunden upplevde resmålet som dyrt. 
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Inlägg 2 - Minst kommentarer på Facebook 
 

Inlägget har en delning och en 

kommentar och är därmed det minst 

delade och kommenterade inlägget på 

Vings Facebooksida under den valda 

perioden 23 mars till den 31 mars. 

Inlägget upplevs som informativt då 

bild och text informerar läsaren om ett 

samarbete Ving har med 

barnrättsorganisationen ECPAT. I 

inlägget uppmanar Ving läsaren att 

skänka pengar för att stoppa sexuella 

övergrepp mot barn i samband med 

resande. Inlägget innehåller en länk, 

genom att klicka på denna länkas 

läsaren till en intervju med en anställd 

på ECPAT. I bildtexten framgår det att Ving är sändare, detta då Vings namn nämns i 

bildtexten. Genom att endast betrakta bilden framgår det inte att Ving är sändare. Detta kan bero 

på att bilden präglas av en mörk och dyster atmosfär vilket är en stark kontrast till de annars 

glada och härliga semesterbilderna som brukar publiceras på Vings Facebooksida. Inlägget 

förmedlar en känsla av att Ving är ett företag som är med i kampen för en bättre värld då syftet 

med inlägget är att skänka pengar till barnrättsorganisationen ECPAT. Ett bakomliggande syfte 

till att Ving valt att publicera inlägget kan vara att företaget vill uppfattas som ansvarfullt och 

därmed leda till att publiken upplever varumärket som värdefullt. Dock kan en bild med en 

ganska dyster karaktär lättare filtreras bort av publiken i ett flöde som ständigt uppdateras. 

 

Innehållet på Vings Faceboksida kan betraktas som lättsamt då bilderna ofta är estetiskt 

tilltalande. Inlägget som framgår ovan speglar motsatsen till detta, en mörk bild av verkligheten. 

I bildtexten skriver Ving att samarbetat med ECPAT pågått sedan 1999. Denna informativa ton 

i inlägget kan kopplas till det som Barregren och Tegborg (2013) menar, att innehållet kan 

upplevas som antingen informativt, lärorikt eller underhållande samt även belyser att inlägget 

inte ska uppfattas som säljande (Barregren & Tegborg 2013:29-31). Den informerade bildtexten 

som kompletteras med en länk i syfte att informera läsaren ytterligare indikerar på att Ving har 
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valt att använda sig av en av principerna genom att vara informativa istället för säljande och 

underhållande. 

5.2 Textanalys - Ving på Instagram 

Under den valda perioden 23 mars till den 31 mars 2016 har totalt 33 inlägg publicerats på 

Vings Instagramsida. Även här har inläggen delats in i kategorierna informativt, inspirerande 

och relationsbyggande. Nedan analyseras det mest kommenterade respektive minst 

kommenterade inlägget på Instagram under den valda perioden. 

Inlägg 3- flest kommentarer på Instagram 
 

lnlägget har 41 kommentarer och är det mest kommenterade inlägget under den valda perioden. 

Inlägget har publicerats 23 mars. Bilden är tagen från en höjd och längst fram i bilden finns en 

röd blomma, längre bort i bilden finns en pool och ännu längre bort ett blått hav, en strand och 

en stad. Solen skiner och bilden har starka färger. 

Bilden kompletteras med en 

text som beskriver att “detta 

hotell bjuder på en av de 

bästa utsikterna över 

Alanya”. Det förekommer 

även hashtags i texten i syfte 

att läsaren ska kunna klicka 

sig vidare för att se liknande 

innehåll. Bildtexten är 

skriven i plural då Ving 

skriver “många av er känner 

säkert igen denna vy”. 

 

Bildtexten är informativ då den informerar läsaren om hotellets namn samt att hotellet bjuder på 

en av de bästa utsikterna över Alanya. Bilden visar en fantastisk miljö. Havet, stranden, poolen 

och den färgstarka blomman ger upphov till en inspirerande och harmonisk känsla. Betraktaren 

kan tänkas förknippa bilden med ledighet och semester, främst för en betraktare som lever i ett 

klimat där bildens miljö inte tillhör vardagen. Texten uppmanar inte läsaren till dialog då den 

inte innehåller en fråga. Trots detta är inlägget det mest kommenterande. Detta kan möjligen 
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bero på att användaren upplever innehållet som inspirerande. Den fina utsikten eller bästa 

utsikten som Ving själva uttrycker inspirerar läsaren i förhoppning om att denne ska vilja 

besöka platsen. Ytterligare en anledning till att inlägget har fått många kommentarer kan vara 

att innehållet är tacksamt och lätt att ta till sig. En bild på en strand kan tänkas vara tilltalande 

för en stor del av publiken. Sannolikheten att publiken väljer att stanna upp i flödet och ta del av 

innehållet kan vara högre om inlägget är inspirerande snarare än innehåll med prisinformation 

som kan upplevas störande och påfluget. Barregren & Tegborg (2013) nämner att en viktig 

aspekt för att lyckas med sitt innehåll är att det inte ska upplevas som säljande (Barregren & 

Tegborg 2013:29-31). Vidare beskriver Leigert (2014) att företag bör undvika reklam- och 

säljsnack för att lyckas driva en lyckad försäljning på sociala medier. Istället bör företaget 

använda innehåll som användaren upplever som inspirerande vilket i sin tur kan vara ett bra sätt 

att stärka varumärket (Leigert 2014:51). 

 

De inspirerande innehåll som Ving publicerar kan sägas tillhöra resebranschens genre. Detta 

då researrangörer ofta använder sig av inspirerande innehåll för att skapa ett sug efter att resa. 

Viktigt att poängtera i sammanhanget är dock att det inte är nytt i sig att en researrangör 

använder sig av bilder som präglas av fina miljöer.  Det som skiljer sig nu från då är att det 

finns nya mediekanaler som gör det möjligt att sprida innehållet. Tidigare fick publiken en 

resekatalog hemskickad i brevlådan vilket idag kan anses vara ganska förlegat. Istället nås 

publiken mer och mer av innehållet på företagets hemsida och sociala medier.  

 

 

Inlägg 3 - Kommentarer 

 

I den tionde kommentaren av de totalt 

41 kommentarerna har den som 

kommenterar inlägget “taggat” en 

annan användare vilket innebär att 

även denna användare kan ta del av 

innehållet. Vidare förekommer tre emojis i form av två uppsträcka händer, en gul sol och ett 

rosa hjärta. Händerna symboliserar en “high five” något som kan tolkas som positivt. Även 

solen och hjärtat tolkas i sammanhanget som positivt och symboliserar värme och kärlek. I den 

andra kommentaren som systematisk valts ut har en “taggning” skett även där. Användaren 

skriver “Lite sugen blir man ju på att åka tillbaka till “vårat” hotell eller hur @nkpgcicci?”. 
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Texten avslutas med en glad emoji som symboliserar en ängel. I denna kommentar uppmuntrar 

sändaren till dialog med den person hen taggat. Även här sprids inlägget vidare till den person 

som taggats i inlägget. I den tredje kommentaren som valts ut har en taggnig skett även där. Då 

det inte förkommer någon annan text är det svårt att tolka i vilket syfte taggningen skett. 

Möjligen vill användaren bara dela med sig av en fin bild, kanske har hen varit där tidigare eller 

vill åka dit. Att användare “taggar” varandra i inlägg innebär att inläggen sprids vidare vilket 

blir fördelaktigt för Ving. Att hitta läsare som sprider innehållet vidare är en god förutsättning 

för att lyckas med sin kommunikation på sociala medier (Leigert 2014:76-77). Ving har inte 

besvarat någon av de 41 kommentarerna som förkommit trots de frågor som publiken 

efterlämnat i kommentarsfältet. Den dialog som skett är mellan användare snarare än mellan 

publiken och Ving. Vidare kan denna kommunikation anses vara asymmetrisk då det sker en 

monolog snarare än dialog. Asymmetrisk kommunikation betonar hur företag undersöker de 

attityder, normer och värderingar som finns hos mottagarna (Larsson 2002:46). Med hjälp av de 

kommentarer som förekommer på inläggen ges Ving möjlighet att tillskriva sig kunskap vilka 

attityder, normer och värderingar som förekommer hos publiken. 

Inlägg 4 - minst kommentarer på Instagram 
 

Inlägget har publicerats den 

28 mars på Vings Instagram 

och har inga kommentarer. 

Längst bort i bilden finns en 

stor presentationsduk och 

bredvid står en man vänd mot 

kameran med ena armen lutat 

mot ett högre bord. Längst 

fram i bilden sitter människor 

som lyssnar på mannen längre 

bort, dessa är vända med ryggen mot kameran. Bilden kompletteras med en bildtext som 

informerar läsaren om att “intensiv träning varvas med inspirerande föreläsningar”. Texten är 

informativ i den meningen att den beskriver vad mannen som föreläser längst bort i bilden heter 

samt att inlägget handlar om träning. Det framgår tydligt att det är Ving som är avsändare av 

inlägget. 
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Sändaren förutsätter en viss förkunskap hos läsaren. Detta då sändaren skriver “Den här dagen 

avslutar vi med att prata om positiv energi och att det sitter i leendet med @martennylen”. Det 

förekommer alltså ingen beskrivning av vem person i fråga är. Dock kan man genom att klicka 

på namnet komma till personens egen Instagram för att finna mer information. Vidare handlar 

bilden om träning vilket kan vara ett ämne som inte intresserar hela målgruppen. Utmaningen 

för företag som använder Instagram är att skapa och sprida relevant innehåll i bildformat 

(Leigert 2014, 85). Barregren & Tegborg (2013) menar att det för företagen handlar om att 

publicera innehåll som målgruppen finner värdefullt (Barregren & Tegborg 2013:29-31). Den 

låga responsen från publiken kan därmed vara ett resultat av att Ving misslyckats med detta. 

Genom att endast studera bilden är det svårt att utläsa vad bilden handlar om. Läsaren tvingas 

läsa den kompletterande texten för att finna information om detta. Varken bilden eller texten 

uppmanar läsaren till dialog vilket kan vara ytterligare en orsak till att inlägget inte fått några 

kommentarer. Vidare är bilden i sig ganska ointressant då publiken i bilden sitter vända med 

ryggen mot kameran. Att använda innehåll som är mer inspirerande såsom en strand kan tänkas 

få bättre spridningseffekter. Det är möjligtvis bildens text som skulle göra läsaren nyfiken och 

intresserad av ämnet och av den anledningen kommentera eller sprida innehållet vidare. 

 

5.3 Analys av intervju  

Fredagen den 15onde april genomfördes intervjun med Rasmus Jonsson som är ansvarig över 

researrangören Vings sociala medier. Det framgick i intervjun med Rasmus att syftet med 

innehållet på Facebook är att inspirera publiken. Ett inspirerande innehåll kan anses vara ett 

effektivt sätt att få kunden att bli sugen på att resa vilket är något som Ving önskar uppnå med 

sin närvaro på Facebook. Vidare kan innehåll som inspirerar publiken tendera att inte filtreras 

bort i samma utsträckning som ett inlägg som är mer säljande. En bild på en fin strand med en 

bildtext i stil med ”tänk dig att vakna här på morgonen” kan tänkas vara mer tilltalande än 

prisinformation. Detta stödjer Leigerts (2014) teori om att företagen bör undvika traditionellt 

reklam- och säljsnack för att lyckas driva en lyckad försäljning på sociala medier. Istället bör 

företag satsa på ett inspirerande innehåll som användarna vill ta del av och sprida. Detta kan 

vara ett bra tillvägagångsätt för att stärka varumärket (Leigert 2014:51). Även Barregren och 

Tegborg (2013) beskriver att ett bra innehåll inte ska uppfattas som säljande (Barregren & 

Tegborg 2013:29-31). 
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- Jag har märkt att när man pratar för mycket priser, som ”just nu kan du resa för 3000 kr till 

Teneriffa” eller något sådant, är det inte lika roligt som att prata om just den här stranden. 

”tänk dig att vakna här på morgonen, dricka en kaffe och kolla ut över horisonten, vem skulle 

du vilja åka med?”. Ja du fattar. Sådant fungerar mycket bättre. 

 

Fina stränder, god mat eller vackra hav är ofta mer tacksamt än reklam för en fysisk produkt. 

Detta stämmer överens med Leigerts (2014) teori om att innehållet som publiceras ska vara 

relevant, tilltalande och inspirerande (Leigert 2014: 76-77).  Detta bekräftas sedan även av 

Barregren och Tegborg (2013) som menar att ha ett bra innehåll fungerar som ett medel för att 

locka till sig nya kunder, göra de till betalande kunder samt ha de kvar som lojala kunder. 

(Barregren & Tegborg 2013:29-31). 

 

- Det är inte så många som blir sura om man lägger upp en fin resebild. Det är väldigt 

tacksamt. Andra produkter är mycket mer otacksamma. 

 

Rasmus nämner i intervjun att företaget har regelbundna uppföljningar för att se hur innehållet 

som publiceras utvecklas. Det vill säga att de undersöker vad det är som är populärt respektive 

mindre populärt. Den uppföljning som sker kan bedömas gå i linje med Grunigs PR-modell som 

innefattar asymmetrisk kommunikation. Asymmetrisk kommunikation betonar vikten av att 

tillskriva sig kunskap om sin målgrupp i syfte att närma sig mottagaren (Larsson 2002:46). På 

Vings Facebookssida är frågor i inläggen vanligt förekommande. Dahlén (2002) menar att 

företagen lär känna kunden genom att ställa frågor. Frågorna syftar till att få information om 

kundens köpbeetende och personliga egenskaper (Dahlén 2002: 107-108). Detta kan vara ett 

effektivt verktyg för Ving att få information om sin publik för att på så sätt kunna ta fram 

relevant innehåll. Rasmus nämner även att företaget använder sig av digitala mätverktyg som 

Google Analytics som gör det möjligt att studera hur användaren klickar sig runt på företaget 

Facebooksida. Han beskriver att Ving regelbundet för statistik på hur länge användaren stannar 

på sidan, hur ofta de besöker sidan och eventuellt om deras besök lett till köp. Detta för att ”lära 

känna publiken” i syfte att kunna vara mer personliga i sin kommunikation och marknadsföring. 

Detta styrker Dahléns (2002) teori där starka relationer kännetecknas av att företag är mer 

personliga och intima med sina konsumenter (Dahlén 2002: 107-108). 

 

Den tekniska utvecklingen med mätverktyg som tidigare inte varit möjliga har medfört en rad 

fördelar, några av dem nämnda ovan. Det kan dock vara svårt att säkerställa om den information 
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och den regelbundna statistik som Ving med hjälp av dessa mätverktyg faktiskt stämmer och är 

tillförlitlig. Resultatet av mätningarna kan vara missvisande i den meningen att det är svårt att 

veta vad som ligger bakom de klick som användaren valt att göra på Facebook och att det 

därmed blir svårt för Ving att tolka resultatet av dessa mätningar. Det kan vara svårt att 

säkerställa om användaren klickat för att hen faktiskt är intresserad eller av andra skäl. Rasmus 

nämner att den uppföljning som regelbundet sker av informationen från mätverktyget används 

som underlag för kampanjer, annonser och innehållet på sociala medier. Att kombinera denna 

metod med enkäter eller intervjuer med användare hade varit ett bra komplement för att få 

information om användarens upplevelser och uppfattningar. Detta kan såklart vara mycket 

tidskrävande och något som blir svårt att genomföra alltför ofta men det kan vara ett bra 

tillvägagångsätt för att skapa innehåll som blir än mer personligt och relevant för målgruppen. 

 

Vidare nämner Rasmus att Ving interagerar med sina användare då företaget arbetar aktivt med 

att besvara kommentarer. Detta kan kopplas till Grunigs (2002) beskrivning av symmetrisk 

kommunikation då finnas en ömsesidig förståelse mellan parterna i kommunikativa handlingar. 

Det är enligt Grunig viktigt att kommunikationen bygger på samspel och underförstådda 

överenskommelser mellan parterna (Larsson 2002: 47). Detta då Ving har ett team som aktivt 

jobbar med att besvara kommentarer i syfte att upprätthålla en dialog med kunderna. 

 

- Vi jobbar med att vi alltid ska svara så snabbt som möjligt.  96 procent har fått svar inom 47 

minuter. 

 

För att lyckas locka följare menar Ving i intervjun att det blir allt viktigare att prata till rätt 

målgrupp. Rasmus beskriver även att folk blir alltmer kräsna och att innehåll som inte är 

relevant eller tilltalande riskerar att företaget tappar följare. Att ha lojala kunder kan bli viktigt i 

sammanhanget då en lojal kund kan tänkas vara mindre benägen att avfölja trots att innehållet 

inte alltid känns relevant.  För mindre lojala kunder kan innehållet vara avgörande för om denna 

väljer att fortsätta följa företaget eller inte. Detta styrker argumentet som Leigert (2014) 

beskriver, att ha ett innehåll som är relevant och tilltalande ökar chansen att bli vald framför 

sina konkurrenter (Leigert 2014: 76-77). 

 

- Folk blir ju mer och mer kräsna. Ser man kanske ett inlägg som man inte tycker om så kanske 

man avföljer. 
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5.4 Jämförande analys 

I detta avsnitt summeras resultat av textanalysen i förhållande till det som framgick av 

intervjun. Intresset är att undersöka vad det är som faktiskt har kommunicerat på Vings 

Facebook och Instagram i relation till det som Ving uttalat att de gör. 

 

Av det som framgick i textanalysen var 21 av totalt 33 inläggen på Instagram inspirerande vid 

första anblicken. Vidare var 5 av totalt 8 informativa på Facebook. Rasmus nämner i intervjun 

att Ving använder Facebook i syfte att inspirera och att Instagram används som en 

varumärkeskanal för att skapa dialog med publiken. Resultatet från textanalysen anspelar på 

något annat. Textanalysen visade att Instagram är den kanal som har flest inspirerande inlägg 

under den valda perioden samtidigt som Facebook har flest informativa inlägg. Den tolkning 

som gjorts stämmer därmed inte överens med det som Ving önskar uppnå på respektive kanal. 

Den tolkning som gjorts visade att endast 3 av 33 inlägg på Instagram var relationsbyggande 

och endast 1 av 8 på Facebook. 

 

De relationsbyggande inläggen var i förhållande till de resterande kategorierna därför i 

minoritet. En bidragande orsak till att den relationsbyggande kategorin var i minoritet på 

Instagram kan bero på att sändaren, i detta fall Ving inte uppmanar till dialog då det förekom 

låg grad av frågor. Att ställa frågor till publiken kan enligt Ekström och Larsson (2010) vara en 

god förutsättning för att skapa starka relationer med publiken (Ekström & Larsson 2010:155-

159). Att det förekom låg grad av frågor på Instagram går därför inte heller i linje med vad 

Rasmus säger är huvudsyftet med Vings Instagramkanal, att skapa en dialog med kunderna. 

Även på Facebook var den relationsbyggande kategorin i minoritet även om majoriteten av de 

inlägg som förekom på Facebook innehöll frågor som uppmuntrade publiken till handling. Även 

om inläggen hade en informativ ton så var de relationsbyggande genom uppmuntrande frågor, 

något som Ving i det här fallet anses lyckats bra med på Facebook. 

 

Av det som framgick av textanalysen på Facebook förekommer frågor som exempelvis “vilken 

är din favoritstrand” vilket kan ge kunden en känsla av att “de bryr sig om mig”. På så sätt 

skapas en ömsesidig dialog som enligt Dahlén (2002) gör att kunden känner sig trygg och 

relationen blir därmed starkare. Den starka relationen som härmed skapas leder till en mer lojal 

kund (Dahlén 2002: 107-108). Den ömsesidiga dialogen samspelar med Grunigs (2002) teori 

om symmetrisk kommunikation då kärnan i symmetrisk kommunikation utgår från att det bör 
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finnas en ömsesidig förståelse mellan parterna i kommunikativa handlingar (Larsson 2002:47). 

Å andra sidan behöver inte denna relation nödvändigtvis vara ömsesidig då Ving kanske inte 

följer sina användare på sociala medier trots att användare valt att följa Ving. Vi vill dock hävda 

att relationen kan vara ömsesidig i den meningen att företaget uppmuntrar sin publik till dialog. 

Väljer publiker att inleda dialog med företaget blir relationen på så vis ömsesidig. 

 

Vidare beskriver Rasmus att Ving strävar efter att alltid svara snabbt på kommentarer, 90 

procent har fått svar inom 47 minuter på Facebook. Textanalysen av den utvalda kommentaren 

på Facebook visade att Ving svarat redan efter 15 minuter. Dock hade endast 19 av total 169 

kommentarer besvarats. På inlägget som hade flest kommenterar på Instagram förekom det 41 

kommentarer där ingen av dessa besvarats av Ving, trots att det förekom frågor från 

användarna. Den symmetriska kommunikation som Ving förespråkar i intervjun stämmer då 

inte överens med resultatet av textanalysen. Att flertalet kommentarer har lämnats obesvarade 

kan få negativa konsekvenser för den relation som Ving önskar bygga med publiken och för 

kundens uppfattning av varumärket. Leigert (2014) beskriver att erbjuda god service genom att 

vara tillgänglig och svara snabbt på kommentarer kan vara ett effektivt tillvägagångsätt för att 

stärka varumärket (Leigert 2014: 48). Något som vi anser Ving misslyckades med i detta 

avseende. 

 

Rasmus beskrev i intervjun att Ving inte säljer resor utan att företaget säljer den bästa veckan på 

året vilket de i deras kommunikation försöker återkomma till. I textanalysen av Instagram 

framgick det att 21 av totalt 33 inlägg var inspirerande. Text och bild förmedlade en känsla av 

värme, harmoni och semester snarare än reklam för en produkt eller tjänst. Den positiva känsla 

som Ving anses lyckas förmedla med sitt innehåll kan få betydelse för konsumentens 

associationer till varumärket. För att lyckas driva lyckad kommunikation på sociala medier 

menar Leigert (2014) att företagen bör undvika traditionellt reklam- och säljsnack. Istället bör 

företaget skapa inspirerande innehåll som användarna vill ta del av och sprida. Detta kan vara 

ett bra sätt att stärka varumärket (Leigert 2014:51). 

 

Teknikens utveckling med olika mätverktyg har gjort det möjligt för företagen att tillskriva sig 

kunskap om vad som är populärt respektive mindre populärt hos målgruppen. Detta har skapat 

goda förutsättningar att ta fram rätt strategier och kampanjer. Rasmus nämner i intervjun att 

Ving använder mätverktyget Google anlytics för se hur användarna klickar sig runt på 

företagets Facebooksida. Sociala medier kan vara en bra plattform för kampanjer och sälj, men 
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bara om det används på rätt sätt. Leigert (2014) menar att lyckad försäljning bygger på 

förtroende, tajming och relationsbyggande (Leigert 2014:51). Att Ving använder mätverktyg 

kan vara ett bra sätt att ta reda på när, var och hur det är rätt tajming. 

 

Slutligen nämnde Rasmus i intervjun att företaget alltid ska skriva på ett sådant sätt att de 

skriver till en person genom att skriva du istället för ni i de inlägg som publiceras på deras 

sociala medier. Av det som framgick av textanalysen har Ving i det inlägget med flest 

kommentarer på Instagram under den valda perioden uttryckt sig genom att skriva “många av er 

känner säkert igen denna vy”. Detta kan vara ett resultat av att det förkommer brist i Vings 

interna kommunikation. Detta då Vings Instagram fungerar som ett vandrande konto där olika 

anställda på företaget ansvarar för kontot. Rasmus nämnde att Ving i alla deras 

kommunikationskanaler ska prata till en person vilket då inte stämde överens med det som 

framgick i inlägget ovan. Däremot visade textanalysen att alla inlägg som analyserats på 

Facebook var skrivet i du form. Detta är ett resultat av att Ving inte lyckats med det som 

Rasmus betonade under intervjun, att kommunikationen ska se likadan ut oavsett 

kommunikationskanal. 

 

6.0 Slutdiskussion 

I det sista kapitlet kommer vi presentera de slutsatser vi har kommit fram till som besvarar 
studiens frågeställningar. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning inom 
området. 

Syftet med studien var att undersöka hur företag använder sig av sociala medier för att skapa 

relationer med sin publik och bygga sitt varumärke. För att få en djupare förståelse av ämnet har 

researrangören Ving använts som forskningsobjekt för att studera dessa aspekter vidare. Med en 

kvalitativ textanalys har vi fått en inblick i vilken kommunikation som sker på Vings sociala 

medier. Textanalysen har kompletterats med en kvalitativ intervju med en ansvarig för Vings 

sociala medier. Resultatet av de två metoderna möjliggjorde en jämförelse av vad Ving under 

intervjun sa att de kommunicerar i förhållande till vad som faktiskt kommuniceras på deras 

sociala medier. Det material som framkom av textanalysen gav oss möjlighet att besvara våra 

frågeställningar. 
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Resultatet påvisar att Ving i sin kommunikation anspelar på att vara personliga. Detta framgår i 

besvarandet av kommentarer men även i den bildtext som förekommer i inläggen. Ving 

kommunicerar i de flesta fallen till enbart en person, ”vilken är din favoritstrand” istället för att 

prata till fler personer genom att skriva ”ni” eller ”eran”. Detta blir således en av strategierna 

som Ving använder sig av för att bygga en relation med sin publik och stärka sitt varumärke. 

Resultatet visar även att Ving använder bilder med fina miljöer i syfte att väcka inspirerande 

känslor hos publiken. Den kompletterade bildtexten är ofta skriven i syfte att väcka intresse hos 

läsaren som genom en länk ska klicka sig vidare till företagets hemsida. Att Ving anspelar på 

innehåll som är inspirerande och lätt att associera sig med snarare än prisinformation blir 

ytterligare en strategi som företaget använder sig av. Att uppmuntra publiken till dialog genom 

att använda frågor i inläggen blir ett effektivt sätt att ”lära känna kunden” för att på så sätt stärka 

relationen mellan företaget och dess publik. Det får kunden att känna sig sedd av företaget och 

öppnar upp för den tvåvägskommunikation som företaget eftersträvar. Resultatet visar att Ving 

är väl medvetna om vilka strategier de ska använda för att lyckas driva en lyckad 

kommunikation på sociala medier. Dock vill vi hävda att företaget står inför vissa utmaningar. 

Det framgick under intervjun att Vings kommunikation ska vara densamma på alla kanaler som 

företaget använder. Resultatet av den jämförande analysen visade att företagets kommunikation 

är av olika slag på Facebook och Instagram. Ving beskrev att syftet med deras sociala medier 

och då främst Instagram är att skapa en dialog med publiken. Resultatet visade att många 

kommentarer från publiken lämnats obesvarade av Ving. Detta antyder på att det förekommer 

vissa brister i Vings kommunikation.  

 

Genom asymmetrisk kommunikation och digitala mätverktyg tillskriver sig företaget kunskap 

om sin publik vilket blir ytterligare en strategi för företaget att ta fram rätt innehåll. Ving 

kombinerar den asymmetriska kommunikationen med symmetrisk kommunikation då företaget 

i sin kommunikation uppmuntrar publiken till dialog. Denna kombination av asymmetrisk och 

symmetrisk kommunikation tillsammans med uppsatsens teorier om relationsmarknadsföring 

samt innehållsmarknadsföring anser vi utgör grunden till att Ving lyckas driva en framgångsrik 

kommunikation på Facebook och Instagram. Slutligen blir det inspirerande och informativa 

innehåll som Ving anspelar på i kombination av en personlig kommunikation faktorer som 

bidrar till att Ving lyckas skapa starka relationer med sin publik och stärka sitt varumärke. 
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6.1 Vidare forskning 

Studien berör endast kommunikationen som sker på Vings Instagram och Facebook. Andra 

aspekter som hade varit intressant att studera är hur kommunikationen sker på andra 

mediekanaler som exempelvis Twitter och Snapchat. Vidare hade det varit intressant att jämföra 

flera olika företag för att undersöka eventuella likheter och skillnader i hur de kommunicerar 

med sina användare för att bygga relationer. I en sådan studie hade denna forskning möjligen 

varit ett underlag till en kvantitativ metod för att uppnå ett mer generaliserbart resultat. 

 

Vår förhoppning med denna forskning är att ge företag en inblick i vilka möjligheter och 

utmaningar sociala medier medför. Vidare önskar vi att studien ska kunna orientera reseföretag 

som vill använda sociala medier för att bygga relationer med sin publik samt stärka varumärket. 

Avslutningsvis är vår förhoppning att kunna bidra med ny kunskap till den framtida forskningen 

inom det valda ämnet. 

  



40	

7.0 Källförteckning  
 

Tryckta källor 

Barregren, Tegborg (2013) Content marketing - värdeskapande marknadskommunikation. 
Vulkan. 
 
Bengtsson, A & Östberg, J. (2006) Märken och människor. Om marknadssymboler som 
kulturella resurser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bryman, Alan (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 
 
Clark, M. & Melancon, J. (2013) The influence of social media invenstment on relational 
outcomes: a relationship marketing perspective, International Journal of marketing studies, Vol. 
5 No 4 
 
Dahlén, Micael (2002). Marknadsföring i nya medier- marknadsföring i kubik (Första uppl.) 
Malmö: Liber. 
 
Dahlén, M. & Lange, F. (2003) Optimal marknadskommunikation. (Första uppl.) Malmö: Liber. 
 
Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Falkheimer, J. & Heide, M. (2014) Strategisk kommunikation. Forskning och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Flick, Uwe (2009) An introduction to qualitative research. London: SAGE  
 
Gummesson (2002) Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R. Liber. 
 
Heide, M, Johansson, C och Simonsson, C (2012) Kommunikation i organisationer. Liber. 
Malmö 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. Uppl.) Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Larsson, Larsåke (2002) PR på svenska. Teori, strategi och kritisk analys. Malmö: 
Studentlitteratur 
 



41	

Leigert, Lena (2013) Marknadsföring och kommunikation i sociala medier. Kalmar: Kreafon 
 
Melin, F. (1999) Varumärkesstrategi. Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Noor Al-Deen, hana S. och Hendricks, J (2012) Sociala media usage and impact. Lexington 
Books. United Kingdom 
 

Elektroniska källor 

Dagensanalys (2015) Svenska folkets medievanor- Exklusiv rapport om vilka kanaler man 
använderhttp://www.dagensanalys.se/2015/01/svenska-folkets-sociala-medievanor-exklusiv-
rapport-om-vilka-kanaler-man-anvander/ (Hämtad 2016-04-25) 
 
Dagensanalys (2015) Instagram är det sociala medium som engagerar mest. 
http://www.dagensanalys.se/2015/04/instagram-ar-det-sociala-medium-som-engagerar-
mest/  (Hämtad 2016-04-26) 
 

Facebook (2016)How do I use hashtags? https://www.facebook.com/help/587836257914341 
(Hämtad 2016-04-25) 

NE (2016) Emoji  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/emoji (Hämtad 2016-05-
11) 
 
NE (2016) Tagg  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tagg-(data) (Hämtad 2016-
05-11) 
 
Thomas Cook (2016) Ving Sverige  http://www.thomascook.se/ving-sverige (Hämtad 2016-04-
22) 
 
Dokument online 
 
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0167811615000841 (Hämtad 
2016-04-10) 
 
http://job.sagepub.com/content/51/3/211.full.pdf+html (Hämtad 2016-04-09) 
 
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S187704281501304X (Hämtad 
2016-04-15) 
  



42	

Otryckta källor 

 

Rasmus Jonsson, Ansvarig Sociala medier på Ving. Intervju genomförd 2016-04-13.	

  



43	

7.1 Bilagor  

Bilaga A. 

Kodschema - inläggen 
 
Innehåll 
Vilket innehåll förekommer i inläggen? 
 
Intertextualitet 
Använder sig Ving av några speciella tecken eller uttryck i inläggen? 
Används länkar i inläggen? Vart länkas läsaren via dessa? 
 
Interaktion 
Uppmuntras läsaren till dialog och/eller handling? 
Är det tydligt vem som är sändare och mottagare? 
 
 
Relation  
Framgår det tydligt om Ving önskar uppmuntra till dialog? 
Hur visar inlägget att företaget uppmuntrar till en tvåvägskommunikation? 
 
Kodschema - Kommentarerna 
 
Vad är det som sägs i kommentarerna? 
Sker det någon interaktion mellan användarna? 
Svarar Ving på kommentarer? 
Hur svarar Ving på kommentarerna som kan uppfattas som negativa/positiva? 
Hur snabba/långsamma är Ving på att svara på kommentarer? 
 

Bilaga B.  

Intervjumanual Rasmus Jonsson 
 
Bakgrund företaget 
 

• Vad har du för roll på företaget? 
• Hur skulle du beskriva ert företag? Vad gör ni? 
• Hur många kontor har ni? Hur många anställda? 
• Lägger ni mycket pengar/resurser på sociala medier? 

 

Bakgrund sociala medier 
 

• Vilka sociala medier använder ni? 
• Vad är syftet med att använda sociala medier? 
• Hur länge har ni funnits på social medier? 
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• Har ni anställda som endast jobbar på sociala medier? 
• Berätta vilken målgrupp ni önskar nå på sociala medier? 

 
Innehåll 
 

• Beskriv vilka inlägg ni publicerar på sociala medier? Förklara vad ni önskar 
förmedla med detta innehåll/bilder? 
• På vilket sätt arbetar ni med kommentarer som förekommer på de bilder och 
innehåll ni publicerar?   
• Hur gör ni för synas/få många följare på Instagram? 

 
Kommunikation 
 

• På vilket sätt kommunicerar ni med era kunder på Instagram/Facebook?  
• Anser ni att sociala medier är en bra plattform för er att kommunicera med era 
kunder? På vilket sätt? 
• Publicerar ni innehåll i syfte att uppmuntra användarna att kommentera/dela era 
bilder? På vilket sätt? 

 
Relationer  
 

• På vilket sätt använder ni sociala medier i syfte att skapa en starkare relation med 
era kunder? 
• Hur anser ni att en bra relation mellan företag och kund är? 

 

Varumärke 
 
• När era konsumenter tänker på ert företag/produkter, vad vill ni att de tänker på 
då? 
• Hur ser ni på att använda sociala medier i syfte att stärka varumärket?  

 
 
Avslutande frågor 
 

• Är det något som du anser att jag har missat att fråga eller som du vill fråga mig 
om? 


