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Förord 
Vi vill framföra ett tack till alla som stöttat och bidragit oss i denna uppsats. Cecilia Strand vill 

vi tacka för god handledning genom arbetet. Tack Flåm AS för det material som de med 

förtroende har delat med sig av. Tack till de anställda som tog sig tiden för att bli intervjuade 

och för att de bidragit med sina egna tankar och idéer. Vi vill även rikta ett tack till Vidar 

Alkelin. Ett särskilt tack till vår kontakt inom Flåm AS för den tid du la ner på att bistå oss i 

uppsatsen och med det stora engagemang du svarade på våra frågor.  

 

 

Uppsala den 28 Januari 2018 

Ida Järnkrok och Jakob Molund 
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Sammanfattning 
Problemformulering: 

Idag är det stort fokus på organisationernas plats på olika digitala plattformar och i den mer 

traditionella print-världen. Mycket forskning har gjort på faktorer som väger in i en 

organisations framgång; produktkvalitet, prissättning, nöjdhet bland besökare, tillgänglighet 

för att bara nämna några. Det har dock identifierats en direkt korrelation mellan en 

organisations relationer och framgång. Sociala medier ger nya möjligheter för organisationer 

att skapa och upprätthålla relationer till privatpersoner. Tidigare forskning tycks dock inte ha 

fokuserat på destination-organisationers relationsskapande arbeten utifrån digitaliseringens 

tillväxt. 

 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det norska företaget Flåm AS relationsbyggande 

arbete sett ut före och efter att de digitaliserats, och hur deras relationsstrategi har förändrats i 

samband med digitaliseringsprocessen.  

 

Hur ser relationsskapande arbetet ut hos Flåm AS? 

• Hur har digitaliseringsprocessen sett ut? 

• Hur fungerade det relationsskapande arbetet innan digitaliseringsprocessen? 

• Hur fungerar det relationsskapande arbetet efter digitaliseringsprocessen? 

 

Metod:  

Med en kvalitativ ansats har denna uppsats genomfört tre semistrukturerade telefonintervjuer. 

Respondenterna är anställda i Flåm AS. Utöver dessa har det genomförts kvalitativ analys av 

dokument tillhörande organisationen. 

 

Resultat:  

Det finns betydande skillnader i det relationsskapande arbetet före och efter att organisationen 

digitaliserades. Skillnaderna ligger inte enbart i distributionsstrategier utan även i vilken typ 

av mottagare organisationen har. I och med förändringar i beteendet hos besökare och deras 

tillvägagångssätt för att resa har organisationen anpassat sina strategier vad gäller det 

kommunikativa relationsskapande arbetet.  
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Forskningsbidrag:  

Denna uppsats ger en inblick i hur en organisation nar anpassat sina strategier för att 

tillmötesgå uppfattningar och förväntningar som finns hos potentiella besökare. Vidare 

belyser den vikten av organisationers olika typer av relationsskapande arbeten.  

 

Nyckelord: 

Relationsskapande arbete, besökare, digitaliseringsprocess, sociala medier, 

platsmarknadsföring. 
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Abstract 
Research Problem: 

Today, the great focus is on the organization’s place on different digital platforms as well as 

in the more traditional print world. A lot of research has been done on the factors that are 

included into an organization’s success; product quality, pricing, visitor satisfaction and 

availability, to name a few. However, a direct correlation has been identified between a 

company’s relationships and its success. Social media provides new opportunities for 

organizations to create and maintain relationships with individuals. However, previous 

research does not appear to have its focus on the relationship-building work made by 

destination organizations based on the growth of digitization. 

 

Purpose and research question: 

The purpose of the paper is to investigate the Norwegian company Flåm AS communicative 

relation-building, before and after they were digitized, as well as looking at how their 

relationship strategy has changed since the digitization process. 

 

What does Flåm AS relationship-building work look like? 

• What has the digitization process looked like? 

• What characterized the relationship-building work before the digitization process? 

• What does the relationship-building work look like after the digitization process? 

 

Method: 

Using a qualitative approach, this thesis has conducted three semi-structured telephone 

interviews. The respondents are all employed by Flåm AS. In addition to these, a qualitative 

analysis has been carried out, using documents belonging to the organization. 

 

Results: 

There are significant differences to be observed in the relationship-building work done by 

Flåm AS before and after the organization was digitized. The differences are not only to be 

found in their distribution strategies but also in the type of recipient the organization has. 

With the changes in the behavior of visitors and their approach to travel, the organization has 

adapted its strategies in communicative relationship-building work. 
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Research grants: 

This paper offers an insight into how an organization has adapted its strategies to meet the 

perceptions and expectations of potential visitors. Furthermore, it highlights the importance of 

different types of relationship-building work done by an organization. 

 

Keys: 

Relationship-building work, visitors, digitization process, social media, site marketing. 
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1. Inledning 
I detta kapitel bekantas läsarna till begreppen relationsskapande, sociala medier och besökare. 

Problemformuleringen presenterar en sammanfattning av tidigare forskning som vidare 

diskuterar varför uppsatsen är relevant inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

Vidare presenteras bakgrund som ger läsaren information om vilken typ av organisation Flåm 

AS är och hur resandet kommit att förändrats. 

 

 

1.1 Problemformulering 
Denna uppsats ämnar analysera betydelsen av relationsskapande arbete mellan organisation och 

besökare. Fokus kommer ligga på hur relationer uppstår och upprätthålls. Uppsatsen kommer 

att undersöka en norsk organisation med en stark utvecklingskurva vad gäller besökare och som 

använt sig av flera kommunikationskanaler och strategier för att nå ut med innehåll till 

potentiella och befintliga besökare. Strategier för relationsskapande har förändras sedan 

organisationen Flåm AS tillkomst år 1997 och det är de bakomliggande faktorer, till vad som 

gjort att Flåm AS förändrat sättet de kommunicerar på som denna uppsats intresserar sig för.  

 

Envägskommunikation kan spåras tillbaka till tidernas begynnelse, medan ser vi till 

envägskommunikativ massmedia så startade det under 1600-talet med de första publicerade 

tidningarna. I början av 1900-talet hade så nära på varenda svensk stad en lokaltidning - kring 

2000-talet skapas lokala marknadsproblem som gör att lokalpress går ihop till större bolag, blir 

uppköpta eller helt stänger ner. Envägskommunikation är byggt på en enkel modell: avsändare 

-> medium -> mottagare (Weibull, Wadbring, 2014).  

 

Tvåvägskommunikation sker i stor grad mellan människor i diskussioner. Det handlar om att ta 

emot information, själv reflektera över den genom en typ av aktiv avkodning, och sedan reagera 

på informationen. Tvåvägskommunikation skapar möjlighet att reda ut missförstånd, förklara, 

diskutera och debattera - till skillnad från envägskommunikation där informationen är definitiv 

och är helt beroende av att mottagaren avkodar på det sätt avsett från avsändaren. Detta 

innefattar på så vis samtlig kommunikation som sker mellan avsändare och mottagare fram och 

tillbaka. Tvåvägskommunikation bygger på envägskommunikationens modell, men skapar en 
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cirkel: avsändare -> medium -> mottagare -> medium -> avsändare (Berglez, 2009; 

Weibull, Wadbring, 2014). 

 

Interaktiv media fick ett uppsving i början av 2000-talet och ökar för varje år (Internetstiftelsen 

i Sverige, 2017). Interaktiv media, eller social media, används främst för att skapa och 

upprätthålla kontakt emellan människor, kommunicera, interagera, finna samt sprida 

information, och debattera (Carlsson, 2012). Privatpersoner med tillgång till internet, både 

yngre och äldre, förlitar sig idag på sociala medier i sin vardag. Detta gör det relativt enkelt för 

organisationer att använda sociala medier som ett kommunikativt verktyg för att synas hos 

potentiella besökare. Det blir allt vanligare för organisationer att använda sig av interaktiva 

medier för att nå ut till potentiella besökare. Då bör organisationer främst fokusera på att bygga 

upp ett förhållande mellan dem och de potentiella besökarna, samt att skapa förtroende till dem 

(ibid; Benthaus, Risius och Beck, 2014).  

 

Uppsatsen analyserar det norska företaget Flåm AS som grundades år 1997. De har genomgått 

en långsiktig övergång, likt andra företag, som gått från utskick, broschyrer och 

tidningsannonser, till webb och sociala plattformar. Flåm AS har varit verksamma före och 

under digitaliseringen. Därav är det intressant att studera hur deras relationsskapande arbete har 

kommit att förändras under denna period, och vid vilken tidpunkt digitaliserings förändringarna 

inträffade. 

 

Det finns en uppsjö av tidigare forskning som har intresserat sig för hur relationer uppstår 

mellan organisationer och besökare och vilka positiva följder som ett lyckat relationsskapande 

kan ha för en verksamhet. Sociala medier är förhållandevis ett nytt fenomen och även om det 

finns mycket forskning som tyder på de fördelar som det medför att från ett tidigt stadie 

integrera dessa i organisationen, är det mer problematiskt att se de långvariga effekterna. 

Begreppet webb 2.0 myntades av författaren Tim O’Reilly och syftar till hemsidor som har en 

interaktiv design och låter besökarna vara med och förändra innehållet samt att besökarna själva 

har kontroll över innehållet. De organisationer som överlevde den stora IT-kraschen i början av 

2000-talet har enligt O’Rielly detta gemensamt, att besökarna själva är med och bidrar 

(O’Rielly, 2015). Detta fenomen kan ses som ett relationsskapande i sig, där relationens 

grundsten är tillit. Genom att analysera Flåm AS och deras strategier över flera år kan denna 

uppsats förhoppningsvis väcka nya tankar och ideer om hur ett relationsskapande förändras och 

anpassas efter besökarens behov. En uppsjö av den tidigare forskningen intresserar sig för hur 
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relationer uppstår genom att flera grupper som exempelvis besökare, organisation och interna 

intressenter interagerar med varandra. Det är ett samspel som inträffar där samtliga parter är 

med och bidrar, detta för att relationerna som uppstår ska bli långvariga och gynna samtliga. 

Denna uppsats söker finna svar på hur dessa relationer uppstår som följd av en organisations 

medvetna kommunikation mot sina besökare. 

 

Med hjälp av dokumentanalys har material från år 2015 fram till idag analyseras. Uppsatsen 

har med hjälp av tre intervjuer, där samtliga respondenter är anställda inom Flåm AS kunnat 

ställa de relevanta frågor som berör relationsskapande strategier och kommunikation mellan 

organisation och besökare. 

 

För att få en djupare förståelse för vad respondenterna talar om har skribenterna tagit del av 

material som berör strategier för Flåm AS marknadsföring och kommunikation via sociala 

medier mellan åren 2014 och 2018. Analysen baseras primärt på strategier som Flåm AS använt 

sig av för att bibehålla och skapa nya relationer med sina besökare.  

 

Det finns många faktorer som väger in i en organisations framgång; produktkvalitet, 

prissättning, nöjdhet bland besökare, tillgänglighet osv (Axelsson, Agndal, 2012). Det har 

identifierats en direkt korrelation mellan ett företags relationer och framgång (Godson, 2009; 

Raab, et al., 2010). Flåm AS är intressant att studera då deras besökare har tredubblats från 

1997 till 2017, följaktligen blir deras relationsstrategi intressant ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv (Flåm AS, 2016). Under de 20 år som Flåm AS har 

tredubblat sina besökare går det att utläsa en trend hos västvärldens organisationer, 

digitaliseringen har förändrat sättet organisationer kommunicerar och verkar. Det går inte 

längre att enbart locka besökare genom resebyråer, istället har organisationer själva ett större 

ansvar att nå fram till potentiella besökare och presentera varför just deras destination är värd 

att besöka.    

 

Norska företaget Flåm AS riktar in sig på turistnäring. Statistik från organisationen visar att de 

har expanderat kraftigt sedan starten 1997, sett till besökarantal. Uppsatsen har undersökt hur 

deras relationsstrategi sett ut före och efter organisationens digitaliseringsprocess. Detta är 

intressant då det har skapat nya och andra möjligheter för hur organisationen arbetar med det 

relationsskapande arbetet.  
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det norska företaget Flåm AS relationsbyggande 

arbete sett ut före och efter att de digitaliserats, och hur deras relationskommunikation har 

förändrats i samband med digitaliseringsprocessen.  

 

 

1.3 Frågeställning 
Hur ser det relationsskapande arbetet ut hos Flåm AS? 

• Hur har digitaliseringsprocessen sett ut? 

• Hur fungerade det relationsskapande arbetet innan digitaliseringsprocessen? 

• Hur fungerar det relationsskapande arbetet efter digitaliseringsprocessen? 
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2. Bakgrund 
Flåm är en norsk by som är belägen mellan Bergen och Oslo.  Byn har varit under utveckling i 

många år. Utvecklingen började under 1870-talet, medan den moderna utvecklingen börjar 

redan under 1940-talet. Byn har under en förhållandevis kort tid utvecklats till en attraktiv 

turistort som har besökare från hela världen.  

 

Viktiga år i Flåm: 

• 1870 öppnar dörrarna till Fretheimhotel, byns första hotel 

• 1941 Flåmsbanan öppnar för kommersiellt bruk  

• 1997 startar Flåm Utvikling AS 

• 1998 tar Flåm Utvikling AS över ägandeskap för Flåmsbana 

• 1999 öppnar cruisekajen och Flåm har möjlighet att ankra kryssningsfartyg 

• 2014 Aurland Ressursutvikling AS samlar verksamhet, varumärken och anställda i Flåm 

AS. 

o En helt ny teknologiplattform lanseras 

o Flåm kundcenter öppnar 

o Sälj- och marknadsavdelning samlas 

• 2015 Flåm AS äger 50% i The Fjords  

• 2018 Flåm Concept Store öppnar 

 

Tekniska framsteg har förändrat hur människor tar del av information och hur de 

kommunicerar, internets tillkomst på 1960-talet är ett av dessa framsteg (Weibull & Wadbring, 

2014:85). Tekniska framsteg inom kommersiellt flyg och den digitala världen har medfört ett 

förändrat resmönster, idag till skillnad från 1960-talet är det både billigare och vanligare att 

resa med flyg. Människor tar även del av mer information i form av tecken och bilder än förr. 

Det är inte längre orimligt att åka till flera destinationer under samma resa för att maximera 

upplevelser (Snickars, 2014).  Internet möjliggör globala relationer, som i sin tur gör det möjligt 

för människor att kommunicera regelbundet över landsgränser utan någon större ansträngning. 

Globaliseringen har ur en organisations synvinkel medfört nya sätt att kommunicera samt rikta 

relationsskapande innehåll till sina egna besökare (Weibull & Wadbring, 2014:207). Hur en 

organisation stärker och behåller befintliga relationer blir intressant i en sådan kontext.  
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3. Tidigare forskning 
Flåm AS använder sig till stor del av digitala plattformar för att nå ut till sina besökare, ofta i 

form av bilder på platsen Flåm. För att få en djupare förståelse för platsens betydelse och hur 

en organisation använder sig av en plats för att marknadsföra sig själv i syfte att skapa relation 

med besökare, använts David Snowden (2007) teorier om platsens betydelse. Benthaus, Risius 

och Beck (2016) beskriver hur en organisation hittar besökare och hur innehåll bör presenteras, 

för att på bästa möjliga vis göra det effektivt och betydelsefullt för besökaren. För att förstå 

innebörden av deltagande har Henry Jenkins (2012) definition använts och vilken effekt 

deltagande kan ha på omgivningen. Dessa är relevanta då de ger en helhetsbild av vad vi 

fokuserar på eftersom Flåm AS både är en organisation och en plats som använder sig av sociala 

medier för att skapa relation med sina besökare.  

 

 

3.1 Platsens betydelse  
David Snowden intresserar sig för flera teoretiska perspektiv inom Place Branding och 

ifrågasätter platsens mening i olika typer av sammanhang, eftersom definitionen av begreppet 

plats varierar beroende på sammanhang. Snowden syftar på att en plats inte kan ses som en 

fysisk existerande konstruktion utan istället som en personlig tillhörighet för individen och där 

olika människor tolkar platsen olika beroende på tidigare upplevelser och inställning. Platsen 

är i den meningen både abstrakt och konkret. För att förstå hur mening för en plats skapas 

genom identitet har Snowden skapat en modell för hur människors interaktion ser ut. Modellen 

riktar in sig på att förstå känslan av en plats, för att i sin tur förstå människors uppfattningar och 

benämns som ”Cynefin model”. Begreppet “Cynefin” är synonymt med livsmiljö och 

grundtanken i modellen är att alla människor har kopplingar till en geografisk plats som de 

själva inte är medvetna om, men som påverkar uppfattningen om en plats. Snowden 

sammankopplar den allmänna uppfattningen om en plats och hur en organisations 

kommunikationsstrategi sedan ser ut. För att vara framgångsrik med en kommunikationsstrategi 

krävs det engagemang hos både befintliga och kommande besökare genom att presentera en 

tydlig varumärkesidentitet för en plats men också att förstå innebörden av att förändra den egna 

organisationens identitet i takt med att besökarna förändras. Besökarna förändras eftersom 
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samhället påverkar individer mer eller mindre, exempelvis vilken generation individen tillhör 

(Snowden 2007). 

 

 

3.2 Sociala mediers fördelar för organisationer  
Benthaus, Risius och Beck (2016) forskning gällande vikten av ett företags användning av 

sociala medier och hur besökare uppfattar företaget via sociala medier. De menar att det är 

essentiellt att vara medveten om vart ens potentiella besökare befinner sig – detta genom 

användning av verktyg som analyserar innehåll på sociala kanaler. Det finns verktyg som tar 

fram innehåll som rör företaget som har publicerats av allmänheten. Företaget bör använda 

dessa för att få en uppfattning av hur de upplevs hos besökarna. De menar att genom att vara 

medveten om hur organisationen uppfattas utåt kan existerande problem åtgärdas. Företaget 

kan på så sätt motverka eventuella motsättningar innan de blir för stora och nått för många 

potentiella besökare – till exempel motsägelsefulla budskap. 

Daley (2010) menar att organisationer som inte finns på sociala medier inom tre till fem år (från 

2010) med hög sannolikhet kommer att försvinna från marknaden. Organisationer förlitar sig 

idag mer och mer på marknadsarbete och relationsskapande via sociala medier. I och med detta 

blir det viktigare för företagen att förstå hur de uppfattas av potentiella besökare genom 

företagets innehåll på de sociala plattformarna. En negativ bild av företagets medieinnehåll 

skadar företagets relationer med nuvarande och potentiella besökare. Genom att förstå detta, 

och att skapa medvetenhet inom företaget vilken vikt potentiella besökarens uppfattningar har, 

kan företaget arbeta med att ”passa in” i besökarens önskemål – både content och val av 

plattformar. Detta är en enkel strategi för företagen för att fånga upp fler potentiella besökare 

utan höga kostnader (Benthaus, Risius, Beck, 2016). 

 

 

3.3 Deltagande i syfte att skapa relationer  
Relationsbegreppet appliceras ofta för att förklara hur organisationer skapar relationer med sina 

besökare eller sina intressenter genom sociala medier och därmed även genom ett deltagande. 

Begreppet deltagande syftar till besökare och konsumenters aktiva deltagande gentemot en 

organisation. Alltså den information dessa söker upp på egen hand och som de senare 
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exempelvis genom innehåll kan komma att dela, gilla och kommentera. Henry Jenkins är en 

framstående forskare och medievetare som fokuserar mycket av sin forskning just på deltagande 

och dess effekt på samhället. Han är överlag positivt inställd till att organisationer bjuder in sin 

publik att delta och på så vis ges verktyg att kunna förändra och göra sin röst hörd (Jenkins, 

2012).  

 

Tidigare forskning syftar till att belysa hur relationer uppstår i skilda sammanhang. Fokus har 

legat på relationsskapande mellan organisation och besökare och hur en organisation genom 

flera verktyg skapar relationer. Det finns brister i den tidigare forskning då ingen av de tidigare 

nämnda intresserar sig för hur relationsskapande ser ut i verkligheten för en organisation, vilken 

form av kommunikation- och strategier som är lämpligast.  
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4. Teoretisk ansats 
Följande kapitel är en blandning av tidigare forskning och intressentteorin, vilken använts för 

att analysera Flåm AS relationsskapande mot besökaren.  

 
 

4.1 Platsmarknadsföring för att skapa relation 
Place branding syftar till att förklara och beskriva samtliga verksamheter som på något sätt 

påverkar platsvarumärke, identitetsskapande och image. Place marketing hänvisar istället till 

de strategier och tekniker som används för att förklara varför något fungerar som det gör. Dessa 

två engelska titlar på begreppet skiljer sig åt vilket resulterar i att platsmarknadsföring inte har 

en entydig förklaring utan flera (Syssner, 2012). Dessa verksamheter kan exempelvis vara 

strategier eller kommunikation mellan organisation och besökare, det är därför intressant att 

analysera hur detta kan skapa och förstärka relationer mellan dessa. Platsmarknadsföring 

handlar kortfattat om att marknadsföra och strategiskt uppmärksamma kommuner, städer och 

länder. Det som utgör kärnan är att en plats marknadsförs genom dess fördelar för besökaren. I 

denna uppsats används platsmarknadsföring som ett samlingsnamn för samtliga insatser som 

görs inom en organisation för att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en geografisk plats, 

detta för att förstå de strategier som är relationsskapande (Syssner, 2012). Begreppet 

platsmarknadsföring har inte en förklaring eftersom det beror på i vilket sammanhang det 

används. Ordet “plats” är oprecist och kan syfta på en by såväl som en stad eller kontinent.  

 

 

Framväxten	av	platsmarknadsföring	

Det råder även delade meningar om när denna typ av arbete i form av kommunikation och 

marknadsföring tog sin början. Vissa syftar till att arbetet med att marknadsföra en plats först 

utvecklades på 1990-talet med länder som Spanien och Australien i spetsen (Syssner, 2012). 

Las Vegas och Tokyo är två exempel som har arbetat på detta sätt långt innan 90-talet. I ❤ NY 

är en slogan som togs fram på 1970-talet i syfte att förändra bilden av New York som på den 

tiden led av stora sociala problem som kriminalitet och korruption. Detta exempel visar på ett 

budskap som strävar efter att symbolisera stadens näringsliv vilket är en typ av 
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platsmarknadsföring.  

I västvärlden har det länge pågått profilering eller varumärkesstrategi av platser då många 

mindre städer insett att en regions image är nära sammanlänkad med den ekonomiska tillväxten. 

Idag har synen platsmarknadsföring förändrats till viss del, det handlar mindre om att locka 

publik och istället att utveckla strategier för att enhetligt förklara platsens riktning (Syssner, 

2012). 

 

Genom besökares delade upplevelser med en plats skapas relationer som både kan vara positiva 

och negativa. Positiva om platsen uppfyller de förväntningar som besökaren har genom det 

innehåll som har delats från den bakomliggande organisationen. Negativa om innehållet som 

kommuniceras ger en falsk eller osann bild av verkligheten och besökaren känner sig bedragen 

och lurad.  

 
 
Platsmarknadsföring	och	två	centrala	perspektiv	

Simon Anholt (2006) är en av de mest inflytelserika inom området platsmarknadsföring. Han 

menar att det finns två huvudsakliga infallsvinklar där den första är ”slogan tradition” som är 

starkt förankrad med kommunikationsstrategier. Den andra är ”politiska perspektivet” som 

istället utgår från att det är omöjligt med hjälp av strategier förändra en plats anseende om inte 

de bakomliggande faktorerna, som kan vara sociala eller kulturella, först tas i tu med. Alltså 

förändras inte människors bild av platsen om inte platsen först förändrat sig själv. Dessa två 

traditioner av platsmarknadsföring förenas i ett strategiskt perspektiv som båda syftar till att 

förändra bilden av en plats. Skillnaden är att ”slogan tradition” riktar mer koncisa och entydiga 

budskap som inte tar hänsyn till att förändra själva platsen utan bara besökares tidigare bild av 

den. 

 

Att organisationer ägnar sig åt platsmarknadsföring innebär att budskap riktas mot flera håll 

samtidigt, alltså både mot interna intressenter och externa intressenter. De interna intressenterna 

som tar del av kommunikationen som riktas inåt innefattar ledningen, anställda men även de 

egna invånarna. Detta för att stärka gemenskapen och skapa en stolthet och vi-känsla på orten, 

samt för att investerare ska uppfatta organisationen som stabil och socialt accepterad av 

allmänheten. Kommunikationen som istället riktas utåt mot de externa intressenterna som 

exempelvis innefattar investerare, besökare, turister och opinionsbildare har som syfte att skapa 

ett starkt varumärke som många känner till.  
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Platsmarknadsföring	i	det	digitala	landskapet	

Genom att underhålla, uppdatera och dela innehåll som riktas mot besökare på sociala medier 

skapas ett syfte, vilket är att underhålla nya och gamla relationer kopplat till den geografiska 

platsen. Platsen ligger i fokus och som grundsten för budskapen som presenteras och detta görs 

genom att presentera platsen som personlig och därmed anpassas plats marknadsföringen 

(Syssner, 2012). Det är av stor vikt att organisationer som använder sig av platsmarknadsföring 

förstår och ”känner” sina målgrupper för att kunna rikta budskap som berör på ett känslomässigt 

plan (Syssner, 2012). Platsmarknadsföring kan alltså bidra till att skapa långsiktiga relationer 

eftersom det till stor del handlar om att locka tillbaka gamla besökare till platsen men också att 

få besökaren att fungera som ambassadörer för platsen/organisationen (Anholt, 2006). Denna 

typ av kommunikation skapar tillhörighet och en “vi-känsla” mellan organisationen och 

besökare som kan ses som en viktig faktor för att skapa en relation mellan dessa. 

 

 

4.2 Intressentteori   
Stakeholder Theory eller intressentteorin på svenska, syftar till att förklara och kartlägga de 

aktörer som är delaktiga eller har intressen inom en organisation. Eftersom syftet är att förstå 

hur relationer uppstår och bibehålls är teorin relevant då intressentteorin riktar uppmärksamhet 

åt relationen mellan organisationer och omvärlden vilket i detta fall är besökare (Freeman et 

al., 2010). Alltså vad som påverkar en organisations beslutsfattande och därmed dess 

kommunikativa strategi. Intressenterna är de som påverkar dessa beslut då de alla har olika krav 

och ändamål. Intressentteorin beskriver två huvudgrupper av intressenter där den första är 

externa intressenter som exempelvis innefattar aktieägare, kunder, besökare, leverantörer och 

medier. Den andra huvudgruppen är de interna intressenterna som exempelvis är ledningen, 

ägarna och anställda (Freeman, 1984). En uppsjö av forskning inom fältet intressenter finns att 

ta del av. Freeman var en av de första som 1984 började intressera sig för hur intressenter 

influerar organisationers strategiska process. Harrison och St. John delar upp intressenterna och 

hur de agerar mot organisationer i tre områden, alltså förklaras de bakomliggande orsaker som 

skapar relation mellan intressenter och organisation (Freeman, et al., 2010). Den första är den 

breda miljön vilka innehåller de sociokulturella, globalekonomiska, teknologiska och 
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globalpolitiska strömningarna. Den andra är driftsmiljö där besökare, kunder, leverantörer, 

lokala aktörer och konkurrenter placeras. Det tredje och sista området är organsiationen vilket 

innefattar ägare, ledning och anställda. Denna modell skiljer sig från Freeman’s intressentteori 

då den särskiljer och fokuserar till en högre grad på vilka intressenter som organisationen kan 

påverka och skapa relationer med. Exempelvis kan en organisation inte styra över den breda 

miljön enligt Harrison och St. John (Freeman, et al., 2010).  

Genom att återkoppla till de olika sätten att definiera och förklara intressenternas roll i 

förhållande till relationsskapande med och inom organisationen kommer skribenterna ges en 

bredare bild av hur en relations skapandet ser ut i praktiken 

 

 

4.3 Relationer mellan aktörer 
Det finns många faktorer som väger in i en organisations framgång; produktkvalitet, 

prissättning, kundnöjdhet, tillgänglighet osv (Axelsson, Agndal, 2012). Det har identifierats en 

direkt korrelation mellan en organisations relationer och framgång (Godson, 2009; Raab, et al., 

2010). Allt från utbildning av personal till besöks feedback är relevant för en framgångsrik 

relation mellan organisation och besökare. Där det kommunikativa arbetet (till exempel mellan 

besökare och kundservice, internkommunikation, och externkommunikation) är det som ligger 

i grunden. Allt för att skapa långvariga, positiva, relationer mellan organisation och besökare 

(Raab, et al., 2010). 

 

  
Mänskliga	resurser	(personal)	

Raab (et al., 2010) menar att grunden för att en organisation ska bibehålla positiva relationer är 

att de anställda är tillfreds med företaget och anställningen. Detta innefattar många punkter, 

bland andra; den anställdas möjlighet till individuell utveckling, support från ledning och 

chefer, positivt uppmärksammande från chefer och ledning och så vidare (Raab, et al., 2010). 

Det är också centralt att de anställda är kunniga på sina områden – kunnig personal är en resurs 

för företaget (Forslund, 2016; Raab, et al., 2010). Det finns flertalet metoder som går att 

applicera för att utveckla personalens kunskaper och kompetenser. Bland dessa är utbildning, 

träning, utvecklingsmöten, enhetsöverbyggande möten, och utvecklingsprojekt, för att bara 

nämna några (Forslund, 2016). 
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Att	få	besökaren	att	välja		

Godson (2009) skriver om en process, skapad ur företaget, för hur besökaren väljer. Denna 

process innefattar tre huvudkategorier; kunskap, känsla, och handling. Kunskap handlar om att 

den potentiella besökaren blir medveten om att Flåm existerar, samt förstår vad Flåm har för 

relevanta egenskaper för besökaren. Steg två blir att skapa känsla för Flåm där personen får en 

positiv inställning till platsen och blir övertalad att Flåm är det bästa resmålet. Sista steget blir 

att övertyga personen att de behöver besöka Flåm och i slutskede reser till Flåm. 

  

Raab (et al., 2010) lyfter två perspektiv på hur potentiella besökare väljer och jämför resmål; 

summan av idéer och förväntningar som besökaren anser bör finnas, och den faktiska 

upplevelsen och erfarenhet besökaren haft (i Flåm eller andra resmål). De förväntade faktorerna 

är det som är innan besökaren upplevt Flåm AS. Det innefattar allt från tidigare erfarenheter av 

liknande resmål, det besökaren önskar finna, till det som är minimalt tolererbart för besökaren 

vad gäller resmål. Medan de faktiska faktorerna innefattar upplevelsen av resmålet – både 

individuell upplevelse och gemensam upplevelse. 

  

FÖRVÄNTAD FAKTISK 

Personliga behov Besöksupplevelse 

(Tidigare) erfarenhet Objektivt (service/resmål – gemensam) 

(Direkt) Kommunikation från företaget angående 

Flåm och deras service 

Subjektivt (kvalitet av service/resmål – 

individuellt) 

Indirekt kommunikation angående Flåm och 

service (tex via bekanta) 

  

  

De förväntade och faktiska faktorerna vägs sedan ihop hos besökaren och leder till uppfyllda 

eller ouppfyllda förväntningar. Dessa i förlängning kan leda till olika typer av 
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beteendereaktioner. Ouppfyllda förväntningar kan leda till avslag där besökaren distanserar sig 

till Flåm och upphör som besökare. Det finns också en risk att personen talar negativt om Flåm 

– vilket i genomsnitt resulterar i ett förlorande av tio potentiella besökare (Raab, et al., 2010). 

Å andra sidan skapar uppfyllda förväntningar en mycket positiv våg. Personer som får 

förväntningarna uppfyllda kommer med högre sannolikhet vara lojal till företaget och berätta 

för fler om den positiva upplevelsen. Denna typ av ”privatpersonsreferens” tas, av andra, oftast 

emot med högre tilltro (Godson, 2009; Raab, et al., 2010). 

  

De besökare som fått sina förväntningar uppfyllda har en mycket större sannolikhet att bli lojala 

och regelbundna besökare till Flåm (Raab, et al., 2010). Regelbundna besökare gör det lättare 

för företaget att planera kampanjer och kan utvecklas efter besökarnas recensioner. Det blir 

även en mindre kostnad för företaget när det kommer till att kommunicera till redan existerande 

besökare snarare än till helt nya besökare. Lojala och regelbundna besökare är mer förlåtande, 

och mindre känsliga för prisökningar (ibid; Godson, 2009). 

 
 
Vikten	av	att	locka	till	sig	nya	besökare	

Trots det höga värdet av lojala och regelbundna besökare är det viktigt att konstant generera 

nya besökare. Godson (2009) trycker på det faktum att besökarna åldras, geografiskt flyttar, 

samt ibland byter resmål att vara lojala mot. Utöver detta menar Godson (2009) att en 

organisation bara har ett, mer eller mindre, begränsat utbud och en besökare kan bara göra så 

mycket på en plats. Detta betyder att med tid uppstår en mättnad hos besökaren vad gäller 

resmålet Flåm. När den uppstår stannar företagets utveckling och tillväxt. Målet med att 

generera nya besökare är att dessa blir lojala och regelbundna besökare i framtiden (Godson 

2009; Raab et al., 2010). För Flåm AS blir en stor del av målet att besökarna berättar för bekanta 

och skriver online om hur bra deras upplevelse i Flåm varit. 

 

 

4.4 Teoretisk diskussion i förhållande till forskningsfråga 

Platsmarknadsförning som teori kommer ge skribenterna och läsaren den nödvändiga 

bakgrundsinformation om hur Flåm AS riktar budskap till sina besökare. Teorin lyfter det 
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komplicerade och omdiskuterade förhållningssätten som organisationer bör ta hänsyn till för att 

skapa och bibehålla goda och betydelsefulla relationer med sina befintliga och potentiella 

besökare. Vilket ligger till grund för att förklara och förstå hur Flåm AS skapar relationer med 

sina besökare.  

Intressentteorin syftar till att belysa skillnaden mellan, samt strukturera upp, de olika grupper 

som Flåm AS ser som besökare, samt placera in deras betydelse för det relationsskapande 

arbetet. Detta ger en övergripande uppfattning om de olika grupper av besökare som Flåm AS 

behöver ta hänsyn till i sitt relationsskapande. Som exempel behöver de enligt intressentteorin 

kommunicera på ett annorlunda sätt med svenskar och kineser. Intressentteorin hjälper även till 

att förklara de bakomliggande faktorerna för ett lyckat relationsskapande vilket underlättar 

analysen av intervjuerna längre fram i uppsatsen.  

Godsons (2009), samt Raabs (et al., 2010) teorier vad gäller relationer mellan aktörer ämnar 

skapa en grund för att förstå hur relationsskapande arbete ser annorlunda ut beroende på 

vilka/vilken mottagaren är. Teorin är vald då Flåm AS har haft olika huvudgrupper i deras 

relationsskapande arbete - och det är då relevant att ha kunskap och teoretiska grunder i hur det 

relationsskapande arbetet då skiljer sig åt.  

För skribenterna ger de valda teorierna, samt tidigare forskning, grunden för att ha möjlighet 

att analysera de resultat som samlats in. Teorierna belyser samt förklarar grundläggande och 

omfattande hur kommunikativt relationsskapande arbete ser ut. De förklarar även den 

potentiella besökarens roll i arbetet. På så vis kan skribenterna, genom de valda teorierna, 

förklara och beskriva hur Flåm AS relationsskapande arbete fungerar - grundläggande och 

omfattande. 

Genom den teoretiska ansatsen får läsaren grundläggande förståelse i det kommunikativa 

arbetet inom relationsskapande och hur de skiljer sig åt beroende på om organisationen ämnar 

skapa relation med andra organisationer eller med privatpersoner. Detta är, för läsaren, relevant 

att ha kunskap om när skribenterna presenterar resultatet av uppsatsen (i kapitel 6. Resultat & 

Analys samt 7. Avslutande diskussion).  
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5. Metod & Material 
I metod- och materialkapitlet beskrivs hur skribenterna genomfört uppsatsen och vad som gjorts 

för att nå resultat på ett tillförlitligt vis. I detta kapitel presenteras även det material som ligger 

som grunden för analysen.  

 

 

5.1 Metod 
Uppsatsen intresserar sig för de processer och strategier som under flera år skapat relationer 

mellan organisationen Flåm AS och deras besökare. Det material som uppsatsen analyserar och 

bearbetar sträcker sig över 20 år, det historiska händelseförloppet ligger i fokus för att svara på 

forskningsfrågan. Fallstudier är ofta av denna karaktär, med andra ord riktar en fallstudie fokus 

på processer. Dessa processer kan komma att förklara hur något uppstår och varför verkligheten 

är som den är, som exempelvis relationer (Sholberg & Sholberg, 2013). En fallstudie är således 

lämplig för denna studie, med hjälp av det historiska materialet kan komma att förklara 

relationsskapande och dess förändring/utveckling under digitalismens tidiga år. 

 

 

5.1.1 Forskningsdesign  

Som forskningsfrågan antyder är syftet att finna förståelse för hur Flåm AS skapar långsiktiga 

relationer med sina besökare. Kvalitativa studier används ofta framför kvantitativa om syftet är 

att klargöra ett fenomens karaktär snarare än frekvens eller mängd (Ekström, Larsson, 2013). 

Vilket denna studie ämnar göra, att studera hur relationer till besökare skapas och bibehålls. 

 

  

Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur relationskapande strategier och praktiker har 

förändrats över tid. Tidsramen för materialet som analyseras sträcker sig från 1997 fram till 

2018, dessa år ses som relevanta då de kan komma att förklara hur relationsskapande med 

besökare förändrats och utvecklats som följd av digitaliseringen. Eftersom uppsatsen både 

använder sig av intervjuer och delat material från Flåm AS, är det viktigt att materialet 

analyseras på en konsekvent vis. Både när det gäller att referera till specifika år men även att 
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behandla hela tidsaspekten rättvist och lägga lika stor vikt vid att analysera de tidiga åren som 

de senare. 

Fallet Flåm AS är en kvalitativ studie eftersom den inte ämnar analysera hur ofta eller sällan de 

kommunicerar utan istället hur strategier för att nå en djupare kontakt med sina besökare ser ut 

och utvecklas. 

 

Målet med undersökningen är inte helt självklart utan kan komma att påverkas av oförutsedda 

händelser vilket innebär att skribenterna behöver vara flexibla. Skribenterna kan komma att 

påverkas av resultatet och som följd av detta kan uppsatsen inte utesluta att kunskap inom andra 

områden uppnås.  

Intervjuerna är av hög betydelse både när det gäller att komplettera bakgrund och förstå hur de 

relationsskapande strategierna sett ut innan år 2015, vilket är året som det delade materialet från 

Flåm AS upphör. Intervjuerna riktar sig mot människor som har god kännedom, både om 

organisationen och den fysiska platsen Flåm. Dessa ses som nyckelpersoner för att nå den 

information och kunskap som krävs för att kunna svara på forskningsfrågan.  

 

Kvalitativa metoder syftar till att undersöka de processer, relationer och de kvalitativa 

egenskaper som ett ”fall” kan ha mer ingående. Det är dessa processer och relationer som 

uppsatsen främst vill undersöka vilket resulterar i att det är en fallstudie som genomförs. 

Fallstudier inriktas exempelvis på specifika händelser, organisationer och texter, för att nå 

djupare förståelse och kunskap om det som undersöks. Händelsen eller fenomenet som 

undersöks är ofta komplicerad i relation till sammanhanget, för att uppnå djupare och mer 

detaljerad kunskap undersöks de valda fallen på djupet. I en fallstudie fokuserar forskaren(na) 

ofta på de processer och sociala relationer i syfte att förstå hur dessa är uppbyggda och fungerar 

(Ekström, Larsson, 2013). 

 
 

5.1.2 Metodval 

Metoden som passar bäst för insamling av data och information till uppsatsen är 

dokumentanalys. Detta eftersom materialet som Flåm AS delgett skribenterna till stor del består 

av text och figurer som förklarar statistik angående distribution och grundläggande information 

om Flåm AS. Därav har innehållet hamnat i fokus istället för språket i resultat och analys 

kapitlet, eftersom innehållet på ett lämpligare vis förklarar det relationsskapande arbetet. Utöver 
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detta har skribenterna genomfört tre intervjuer med anställda inom organisationen Flåm AS, i 

syfte att få en varierande bild av det relationsskapande arbetet mot besökare. Intervjuerna har 

fungerat både som informationskälla inom de områden som materialet har haft brister men 

främst som grund för analys av relationsskapande, digitaliseringsprocessen samt Flåm AS 

positionering på marknaden.  

 

 
 
 
Dokumentanalys	

Dokumentanalyser fokuserar på att studera och analysera innehållet, snarare än språket som en 

innehållsanalys fokuserar på. Den kvalitativa dokumentanalysen ser till vad som finns i 

dokumenten, samt vad som saknas (Lindstedt, 2017). Offentliga dokument får citeras och 

användas fritt i arbeten och uppsatser, är dokumenten däremot privata är det viktigt att vara 

medveten vad som är okej att publicera utifrån vad dokumentägaren(na) tillåter (Lindstedt, 

2017). Vid analys av dokument finns det fyra frågor som är grundläggande och som söker svar; 

hur, vem, var och när? Hur syftar till vad som var eller inte var. Vem syftar till vem som har 

gjort vad. Var behöver inte endast vara geografiskt utan även när det gäller plattformar och 

kanaler. När syftar till tidpunkt som något utfördes (Lindstedt, 2017). Vid analys av texter och 

dokument letar forskaren teman i texten för att besvara frågeställningarna, som specificeras mot 

vilken information som önskas upptäcka i dokumenten, utifrån uppsatssyftet (Esaiasson et al., 

2017).  

Med tanke på att uppsatsen syftar till att analysera relationsbyggande arbete över tid, är 

dokumentanalys som metod relevant för att se arbetet historiskt. Det ger möjlighet att se det 

konkreta arbetet som planerats och som genomförts. Utifrån de fyra grundfrågorna (Lindstedt, 

2017) skulle fokus för uppsatsen ligga på; hur, var, och när - detta eftersom “vem” är företaget. 

Eftersom uppsatsen kommer ha tillgång till privata dokument är det mycket viktigt att ha en 

öppen dialog med företaget för att eliminera risken att publicera känsligt material från 

dokumenten. 

 

Det är intressant att se hur det relationsskapande arbetet har sett ut, var arbetet har 

publicerats/fokuserats, samt när relationsskapande arbetet utförts. I detta fall kommer 

dokumentanalyserna fokusera på hur relationsarbetet har utvecklats under åren. Dokumenten 
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kommer konkret visa hur relationsarbetet har varit och hur det har utvecklats för att på så vis få 

djupare förståelse för detta. 

 
 
Intervjuer	

För att komplettera data från dokumentanalysen har intervjuer med representanter från 

marknadsavdelningen på Flåm AS genomförts. Intervjuerna är semistrukturerade, där 

skribenten har frågor som vill ha svar men respondenten får utrymme att lyfta och belysa det 

hen främst anser relevant. Frågorna som ställts är förutbestämda och samma frågor ställs till 

samtliga respondenter även om intervjuerna till viss del formas av vad respondenten talar om. 

Detta ger möjlighet att få information kring informanternas erfarenheter och åsikter på det 

arbete som genomförts. Intervjumetoden har skett över telefon på grund utav den geografiska 

distans som är mellan skribenterna och organisationen.   

 

 

Intervjuanalys	

Det första som gjordes var att koda nyckelord, detta för att få en övergripande bild av vad 

intervjun främst handlar om och vad som lyfts flertalet gånger (Fangen, Sellerberg, 2013). För 

att förstå vad den underliggande mening är i intervjun var nästa steg att hitta teman. Detta 

genom att systematiskt och förutsättningslöst granska intervjun, samtidigt som de frågor som 

ställdes följde den huvudsakliga frågeställningen (ibid). 

 

 

5.1.3 Metodologiska reflektioner  

Dokumentanalysen används för att få en realistisk och övergripande syn till det arbetet som 

genomförts hos organisationen. Eftersom uppsatsen syftar till att se hur organisationen 

arbetar(at) för att skapa relationer till sin målgrupp(er) skapar analysen en organisatorisk 

reflexivitet - genom att jämföra organisationens arbete med teorier och analyserar arbetet för 

att skapa en förståelse om organisationens arbete och framtid. Det kräver också att se till 

omvärlden för att få en uppfattning om hur arbetet mottagits.  

 

Uppsatsen har en abduktiv ansats - detta eftersom ansatsen inte är logistiskt lika snäv som 

induktiv och deduktiv. Abduktivitet handlar om att fastställa förhållanden som ligger till grund 
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för utfallet (Sohlberg, Sohlberg, 2013). Abduktion är en konstant växling mellan att tänka 

induktivt och deduktivt (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014). Förhållningssättet blir abduktivt 

eftersom uppsatsen ömsevis rör oss mellan teori och empiri. Analysarbetet består av att växla 

mellan empirin och tolkar den, främst med hjälp av relationsteorier och sekundärt 

platsmarknadsföring. Genom att pröva olika relationsteorier kommer det gå att välja vilken som 

på bästa sätt förklarar fenomenet relationsskapande och kunna bortse från de som inte är 

relevanta för syftet (Sohlberg, Sohlberg, 2013). 

 

I uppsatsen kommer skribenterna att ta hänsyn till de kulturella aspekter och olikheter som 

existerar mellan två grannländer. Det är möjligt att intervjupersonerna med norsk nationalitet 

tolkar och förklarar innehåll på ett annat vis än vad skribenterna gör utifrån de individuella 

referensramarna (Sohlberg, Sohlberg, 2013). Uppfattningar om relationsskapande arbete skiljer 

sig åt beroende på vem som blir tillfrågad, därför finns det inte endast en syn på hur detta uppstår 

utan flera. Det blir därför svårt att ge en enväldig förklaring till vad som skapar en relation. 

Reflekterande forskning är den tradition som uppsatsen ingår i. Detta för att denna tradition 

riktar uppmärksamhet mot forskaren själv som i sin tur behöver reflektera på flera nivåer om 

språkets betydelse i relation till syftet.  

 

I och med att en av skribenterna har en relation till organisationen som undersöks krävs det total 

transparens angående detta (se kapitel 5.4 Forskningsetik; Personlig relation) för att i full 

möjlig mån uppnå forskar-oberoende-idealen (Esaiasson et al., 2017). Det är viktigt att 

medvetandegöra de bias, som författaren kan besitta, innan insamling av empiriskdata. Av 

anledning att ena författaren har ett tidigare förhållande till organisationen kan det påverka 

informanterna i intervjuer vad gäller utformning av svar. Det kan också vara en faktor i att 

författarna överhuvudtaget får tillgång till det privata material som organisationen delar. 

Esaiasson et al. (2017) menar att andra forskare ska kunna ha samma forskningsfråga och få 

fram ett överensstämmande resultat - då har forskaren uppnått fullt forskaroberoende. Skulle 

fallet vara att materialet som författarna fått tillgång till inte skulle offentliggöras för andra 

forskare, skulle de forskarna inte ha samma möjligheter i materialanalys. Det riskerar att 

resultaten i de olika arbetena skulle visa på viss olikhet och avvikelse.  
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5.2 Material och urval 
Materialurvalet kommer se till de dokument som skickas från Flåm AS. Det kommer ske ett 

urval som skribenterna inte medverkar i, detta menar vad Flåm AS väljer att delge samt att 

utesluta när de skickar information (se kapitel 5.4 Forskningsetik). I dokumenten som kommer 

vara tillgängliga ser uppsatssyftet främst till den nordeuropeiska marknaden. Genom analys av 

materialet förväntas det ses hur Flåm AS, genom kommunikativt arbete, skapar långvariga 

relationer med sin målgrupp.  

 

5.3 Genomförande 

Intervjuer	

Intervjuerna genomfördes under tre dagar med tre olika informanter, vardera informanten för 

sig. För att minimera pressen på informanten som möjligt valde skribenterna att en person 

genomförde intervjuerna. Med tanke på att den ena skribenten har bättre förståelse för norska 

valdes denna att genomföra intervjuerna då samtliga informanter talar norska. Intervjuerna 

varierade i längd med den kortaste på 21 minuter och den längsta på 32 minuter. Samtliga 

intervjuer spelades in - med informantens samtycke - för att sedan transkriberas.  

 

Transkribering av intervjuerna skrevs av samma skribent som genomfört intervjuerna. Detta då 

intervjuerna genomförts på norska och arbetet gav lägre belastning för skribenten som har större 

förståelse för det norska språket. 

 

Samtliga transkriberingar arbetades igenom av skribenterna för att finna nyckelord. Detta för 

att skapa en övergripande blick av vad intervjuerna handlade om. Efter att nyckelorden var 

funna kategoriserades de in i teman för att få en djupare förståelse för de gemensamma 

underliggande meningarna i samtliga intervjuer (Fangen, Sellerberg, 2013).  

  
 
Dokumentanalys	

Skribenterna har analyserat dokumenten utifrån vissa nyckelord för att finna den mest relevanta 

informationen. Den funna data har sedan sammanställts och använts som underlag till 

intervjufrågor samt empiri.  
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Det var två större dokument som fick mest fokus då dessa innehöll mer relevant information än 

vissa mindre. Utifrån dessa har skribenterna skrivit om bland annat Flåm AS historia. Utvunnen 

information från dokumenten ligger som underlag till empirin och har använts för att förklara 

Flåm AS distribution och relationsskapande arbete.  

 

5.4 Forskningsetik  

Personlig	relation	

Ena skribenten har en tidigare relation till företaget. Det är genom denna som skribenterna 

etablerat kontakt med företaget och löst att få tillgång till personer och dokument. Utan denna 

tidigare kontakt är det svårt att säga om uppsatsen hade varit genomförbar på samma vis.  

Relationen som ligger i grund är en sex månaders anställning under år 2018. Anställningen låg 

i parallellt med marknadsavdelning. Författarens dåvarande chef är den första länken till den 

primära kontaktpersonen som författarna haft löpande samtal och kontakt med under 

uppsatsskrivandet.  

 

 

Individskyddskravet	

För att uppsatsen ska hålla hög kvalitet behöver skribenterna ta hänsyn till individskyddskravet 

som är uppdelat i fyra allmänna huvudkrav vilka är följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfelidentitetkravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till den 

information forskaren bör ge de som berörs av forskningen om dess syfte. Samtyckeskravet 

hänvisar till den rätt som deltagarna i eventuell undersökning har om sin egen medverkan, alltså 

att ett samtycke ska ske (Ekström, Larsson, 2013). Vad gäller publicering av information från 

de privata dokumenten från Flåm AS krävs det tillåtelse från företaget att materialet som väljs 

ut får publiceras offentligt (Lindstedt, 2017). 

Konfelidentitetkravet syftar till att skribenterna behandlar personuppgifter på ett respektfullt 

vis så att ingen obehörig kan ta del av dessa. Nyttjandekravet som är det sista av huvudkraven 

är som regel till för att uppmärksamma forskaren på att uppgifter om personer endast används 

för forskningens ändamål och inte något annat (Fangen, Sellerberg, 2013). Informanten 

kommer som standard att vara anonym i uppsatsarbetet - skulle informanten själv vilja att hens 

namn används tillåts hen detta. 
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Forskningskrav	

Ett av de mest grundläggande kraven är forskningskravet som syftar till att försäkra läsaren och 

inblandade att uppsatsen håller hög kvalitet, inte kommer med falska slutsatser, och att inte ge 

en falsk bild av det som analyseras. I sin tur syftar detta till en strävan efter att utveckla och 

förklara befintliga teorier men också att förbättra metoder. I uppsatsen “bestämmer” 

organisationen Flåm AS vilket material som görs tillgängligt, för skribenterna, som underlag 

för analys. Studier inom fenomenet långsiktigt relationsskapande mot diverse målgrupper sitter 

i en svag position i förhållande till organisationen och därför är det relevant att sätta upp regler 

för hur detta kan komma att påverka analysen och i sin tur resultatet.  

 

Flåm AS har fått tillgång till uppsatsen först en gång och har då lämnat kommentarer på texten. 

Efter att dessa kommentarer var lästa och åtgärdade av skribenterna fick Flåm AS tillgång till 

den reviderade uppsatsen för slutgiltiga kommentarer. Detta var i anledning att reda upp 

eventuella missförstånd, samt för att organisationen skulle se att ingen kritisk information 

publicerats. 

 

 

Intervjuer		

En faktor att ta hänsyn till vad gäller intervjuerna är att samtliga informanter har annat 

modersmål än svenska. Detta kan påverka hur informanten svarar och vad hen säger. För att 

underlätta detta kommer språkval väljas utifrån vad båda parter - informant och skribent - anser 

sig bekväm med och till största utsträckning förstår.  

Fortsatt gäller att ta hänsyn till att ena författaren har en tidigare relation till organisationen. 

Även detta kan påverka informanterna vad gäller hur och vad de svarar på frågor. Vid en positiv 

tidigare relation mellan författare och informant kan tänkas att svaren blir mer öppna och 

avslappnade - och vice versa vid en negativ tidigare relation. Det finns även en risk att 

författarens åsikter är bias till organisationen. Båda författarna är medvetna om denna faktor 

och hoppas motverka den genom att ha transparens (Esaiasson et al., 2017) i arbetet vad gäller 

dessa relationsfaktorer. Utöver transparens fungerar den andra skribenten som en neutral 

motpol - och kan förhoppningsvis neutralisera relationer under intervjuprocessen för att få bästa 

resultat och svar från informanterna.  
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Det är viktigt att redan från start uppmärksamma informanterna om att intervjuerna spelas in. 

Ljudfilerna kommer dock aldrig att publiceras - det är endast den transkriberade texten som 

kommer att användas. 

 

I och med språkskillnaderna är citat ur intervjuerna översatta till svenska. Detta har krävt att 

viss meningsuppbyggnad behövt ändrats. Citaten är dock direktöversatta som möjligt, med 

utfyllnadsord och liknande - för att behålla validiteten i citaten. Att de översatts är för att läsarna 

lättare ska förstå citaten och deras innebörd, samt för att vara enhetlig i språket. Flåm AS slogan 

är inte översatt, då slagkraften i sloganen kräver att den är på originalspråket som är engelska.   

 
 
Dokument-urval	

Vad gäller dokumenten som författarna fått tillgång till så är dessa dokument som blivit 

skickade från företaget. Detta betyder att författarna inte haft möjlighet att veta hur 

kontaktpersonen gjort urvalet av dokument som blivit skickade. Något som behöver tas i åtanke 

vid analys. Företaget har ingen anledning att vilja skicka dokument som speglar negativt mot 

verksamheten.  

Dokumenten som har analyserats har generellt handlat om historia och strategier. Det är inte 

dokument som egentligen lyfter positivitet eller negativitet gällande tidigare arbeten. Så trots 

att urvalet öppnar upp för risk av felkällor så är det inte kritisk information vad gäller det utförda 

arbetet hos Flåm AS. 

Som komplement till detta använder skribenterna telefonintervjuer för att kunna ställa de 

nödvändiga frågor som kan uppstå och på så vis ha möjlighet att ta tillbaka kontroll över den 

information som analyseras och används. Telefonintervjuerna kanske inte tillför det kritiska 

material som eventuellt har utelämnats i dokumenten - genom att inse detta i förväg försäkrar 

det att i ett senare stadie kan det tas hänsyn till och att det kan komma att påverka resultatet och 

slutsatsen i uppsatsen (Ekström, Larsson, 2013). 

 
 

 

 

 

 



25 
 

6. Resultat & Analys  
I resultat- och analyskapitlet presenteras uppsatsens resultat och respondenternas svar. 

Resultatet presenteras med hjälp av figurer och citat hämtat från dokumenten och intervjuerna. 

Respondenternas åsikter om strategier och kommunikation som skapar relationer med besökare 

presenteras. Samtliga citat är direktöversatta till svenska från norska och finns intakta i bilaga 

1. Urvalet av citaten är det som skribenterna ansett förklara sammanhängande fenomenet 

lämpligast.  

 
 

6.1 Analys av platsens betydelse  
Platsens betydelse skiljer sig åt beroende på vilken typ av besökare en organisation vill 

attrahera. Flåm AS besökare är ute efter en typ av naturupplevelse som inte går att finna någon 

annanstans i världen, med undantag för liknande konkurrerande organisationer där besökare 

även kan ta del av norrsken och fjordar. Dock framställer sig Flåm AS som en unik upplevelse 

med sitt koncept, det är ett väl utbyggt system där besökare enkelt kan nå natursköna platser 

utan större ansträngning. Det finns allt från elektriska båtar som transporterar besökare genom 

fjordar till tåg som transporterar besökare upp i bergen. Flåm AS attraktioner och infrastruktur 

är byggd för att presentera platsen Flåm på bästa möjliga sätt.  

 

Det innehåll som presenteras på sociala medier som Instagram är nästan enbart fokuserat på 

bilder av platsen, platsen skapar en samhörighet med besökarna innan de själva besökt Flåm. 

Vidare berättar en av respondenterna att Flåm AS logotypen skapar en igenkänningsfaktor hos 

besökarna eftersom den inte förändrats under lång tid. Detta ses som en strategi både för att 

förstärka bilden av tradition och att omgivningen i Flåm inte förändras med åren, även om 

besökarna kan uppleva platsen på ett nytt sätt genom nya produkter och mer hållbart. Platsen 

Flåm syftar inte att förändra människorna som bor där utan istället förstärka 

kommunikationsstrategierna mot besökarna.  

 

Slogantradition är den infallsvinkel inom platsmarknadsföring som Flåm AS passar bäst in i 

förhållande till vad respondenterna berättat om platsens betydelse. 

 

“Flåm Fulfilling Dreams Creating Memories” 
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Materialet som organisationen väljer att dela i tidningar och friluftsmagasin i form av annonser 

är likt det material som delas på sociala medier. Bilder på upplevelser och platsen hamnar i 

fokus och inte beskrivande texter. Som citatet ovan nämner riktar sig dessa annonser i högre 

grad mot de internationella besökarna, kanske av den anledning att människor bosatta i Norge 

vet hur unik naturen är och inte blir lockade på samma sätt som någon som aldrig sett norrsken 

eller fjordar. Flåm AS riktar budskap åt flera håll samtidigt både mot nationella besökare och 

internationella besökare i syfte att skapa ett starkt varumärke som många känner till och på så 

vis även skapa och bibehålla relationer med besökare. 

 

 

6.2 Relationer  

Interna	relationer	

Från början hade Flåm AS en gemensam sälj- och marknadsavdelning. Det var då samma 

anställd som genomförde både sälj och marknadsföring. Avdelningen var inte större än 

uppemot åtta personer.  Flåm AS gick under 2016 över till att ha separata sälj- och 

marknadsavdelningar. Idag har de startat ett projekt för att sammanfoga avdelningarna: sälj, 

marknad och produktion. Fortfarande som separata avdelningar men i ett gemensamt 

kontorslandskap för att stärka relationerna mellan de tre avdelningarna.  

 

Samtliga respondenter talar positivt om arbeten och projekt som har utförts tidigare, samt om 

andra kollegor. Detta tyder på goda interna relationer på företaget, något som Raab (et al., 2010) 

menar är en grund för att företaget ska kunna ha positiva externa relationer.  

 

 

Samarbetspartners	

Som Axelsson & Agndal (2012) menar är det viktigt att ha goda relationer med 

samarbetspartners. Definitionen av vad som är en samarbetspartner är inte entydig men det 

denna text syftar på är alla organisationer, privatpersoner och externa- och interna intressenter 

som på något sätt bidrar till relationsskapande. Detta är något som Flåm AS har anammat och 

kontinuerligt arbetar för att skapa. De har flera stora samarbetspartners, däribland Visit Oslo, 
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Visit Bergen, Visit Norway, Innovasjon Norge och Fjord Norge. Dessa är samarbetspartners 

likväl som konkurrenter till Flåm AS och Visit Flåms konceptet. En respondent berättar vikten 

av att influenser sprider bilder och information på sociala medier om Flåm som både plats och 

organisation. Det existerar på så vis en medvetenhet från Flåm AS hur besökare själva kan bidra 

till relationsskapande med kommande besökare som ännu inte har kännedom om Flåm AS. Som 

citatet nedan beskriver och som är ett utdrag från den första intervjun som gjordes, tolkas det 

som att det inte är en slump från Flåm AS sida att goda relationer med Influencers och media 

leder till positiv uppmärksamhet. 

  

”Jag har jobbat väldigt mycket ut mot sälj mot press och väldigt mycket 

influenser och det har varit mycket internationell press som har skrivit. 

Alltså vi har fått mycket uppmärksamhet runt ikring i media, det tror jag vi 

har varit väldigt duktig på och fått mycket uppmärksamhet runt.” - 

Respondent 1 

  

  

År 2006 inträffar en förändring angående hur Flåm AS delar innehåll i form av annonser, de 

går från att tidigare använda sig av tryckta annonser i tidningar och magasin till att istället 

använda sig av internet som huvudmedia för att nå besökare. Det var även då samarbetet med 

de konkurrerande ”Visit” organisationerna tog sin början. Samtliga respondenter betonar vikten 

av att samarbeta med organisationer runt i Norge men också internationellt, för att genom dem 

nå nya besökare som redan är intresserade av att resa, upplevelser och natur. Att bibehålla och 

skapa relationer med konkurrerande organisationer, Influenser, befintliga- och kommande 

besökare är nödvändigt för ett företags framgång vilket också Flåm AS i ett tidigt stadie av 

digitaliseringen gjort. De har genom att använda sig av flera kanaler och 

kommunikationsstrategier samtidigt, lyckats sprida kännedom om platsen såväl som 

organisationen vilket är en av faktorerna som förklarar den ökning av besökare som år efter år 

som vallfärdar till Flåm från en stor del av världen.   

 
 

Företagsrelationer	

För Flåm AS är Business to Business (B2B) marknaden mer än dubbelt så stor kontra Bussines 

to Customer (B2C) marknaden. Det är därför mycket viktigt för Flåm AS att hålla uppe positiva 
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företagsrelationer. Det läggs därför mycket arbete på företagsrelationer, och samarbetspartners. 

Fyra anställda plus avdelningsledare i organisationen arbetar med B2B relationer idag. 

 

Flåm AS månar om att alltid ligga två år i framkant vad gäller B2B. För att konstant kunna ligga 

i framkant har Flåm AS ansvariga som har som uppgift att uppdatera den produktmanual som 

ligger till grund för arbetet för de kommande åren.  

 

“Vi har varit väldigt aktiva till att vara ute och prata med kunderna och 

vara med på mässor i norskt näringsliv. Samt varit väldigt aktiva med 

visningsturer, vi har sett det som en väldigt viktig investering att sponsra 

många biljetter till kunder så att de kan prova våra produkter.” - 

Respondent 2 

 

Historiskt har Flåm AS haft resande säljare som haft som uppgift att skapa relationer med 

turistoperatörer världen över. Fokus har då legat på att knyta upp reseagenturer som vidare 

distribuerar information om resmålet till sina kunder. Fram till 2013 kom 95% av sälj genom 

dessa reseagenturer. Flåm AS hade under denna tid upp till sex personer som reste runt och 

skapade och bibehöll dessa relationer. Det var totalt upp mot 400 avtal med turistoperatörer i 

hela världen.  

 

Idag går allt av Flåm AS försäljning (från reseagenturer) via webbplatsen. 

 

 

Privatkunder	

2017 hade Flåm AS besökare från 110 av världens länder. I figur 6.1 nedan syns vilka länder 

som tillhör primär- sekundär- och utvecklingsmarknader. Där är Sverige listat som en 

utvecklingsmarknad. Trots detta har respondenterna berättat att det inte finns några projekt för 

att skapa starkare relationer med den svenska marknaden.  
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Figur 6.1 

 

För att skapa och upprätthålla relationer till sina besökare använder sig Flåm AS idag utav 

Instagram, Facebook, och till viss del webbsida. Webbsidan är snarare starten för relationen, 

medan Instagram och Facebook är plattformarna där relationen är långsiktig.  

Idag har Flåm AS över 8800 följare på Instagram och närmare 5900 följare på deras Facebook 

sida. Flåm AS startade upp Facebook- och Instagramkonton i februari 2014. De startade även 

upp en Youtubekanal under 2018 där de publicerar kortare videos på deras olika produkter och 

sevärdheter. 

Respondenterna konstaterar att det är genom Instagram och Facebook som det främsta 

relationsskapande arbetet går genom. För att förstå vad de potentiella besökarna vill ha 

använder Flåm AS sig utav analysverktyg på de sociala plattformarna och kan på så sätt se vart 

deras följare finns geografiskt, vilken typ av innehåll som tas emot bättre och så vidare. Detta 

är något som Benthaus, Risius, Beck (2016) konstaterar är nödvändigt för moderna 

organisationer för ett lyckat relationsskapande via sociala medier. Genom att förstå hur de 

besökarna beter sig på sociala medier går det att anpassa val av plattformar samt innehåll för 

att “passa in” i besökarnas önskemål (Benthaus, Risius, Beck, 2016).  

 

Vidare använder Flåm AS hashtagen “visitflam”. En respondent konstaterar att den skapar 

uppmärksamhet på de sociala plattformarna. Användning av en enhetlig hashtag ger möjlighet 

för potentiella besökare att gå in och se vad tidigare besökare har publicerat. Detta skapar en 

form av “privatpersonsreferens” som plockas upp av den potentiella besökaren (Godson, 2009; 

Raab, e al., 2010).  



30 
 

Flåm AS använder också vissa utav inläggen som har använt hashtagen. De plockar då upp 

bilder som de anser passar in i deras flöde och publicerar dessa och skriver då i inläggstexten 

att bilden är från en besökare och länkar även till användarens profil. 

 

“På instagram så plockar vi upp bilder från hashtagen och det har varit 

positivt” - Respondent 1 

 
 

6.3 Digitaliseringsprocessen 
 
Print	och	press	

Fram till 2016 var 90% av allt köpt utrymme för annonsering av traditionell form. Flåm AS har 

haft mycket fokus på print. Det har historiskt varit främst printannonsering och broschyrer för 

att nå ut till potentiella besökare. Detta är något som inte ger stora möjligheter till att skapa 

relation till besökare innan eller efter de varit där.  

 

Under 2008–2010 arbetade Flåm AS med att skapa en samlad logotyp. Fram till då användes 

logotyper för samtliga individuella produkter vid destinationen. Detta skapade ett virrigt intryck 

i annonserna. Det var viktigt att samla allt och skapa en destination med en enhetlig och 

sammanhållen känsla. Den nya logotypen skapade för Flåm AS den känslan av sammanhållning 

som de önskade.  

 

Respondent 2 menar att Flåm AS påbörjade att gå mot digital kommunikation under 2006. Trots 

det var den största delen av kommunikation ut mot privatpersoner envägskommunikation fram 

tills 2013. Detta mycket i form av annonser i tidningar och broschyrer. Envägskommunikation 

lämnar väldigt lite utrymme till att skapa relationer. Som tidigare nämnt var största delarna av 

Flåm AS relationer innan 2013 mot samarbetspartners och företagsrelationer, snarare än mot 

privatpersoner, den typen av relationer kräver i mycket mindre utsträckning sociala medier och 

på så vis klarade sig Flåm AS länge på traditionella printannonser.   
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Mot	den	digitala	världen	

Historiskt har Flåm AS varit mycket traditionella vad gäller att kommunicera med besökare. 

Det har varit printannonser och press som har dominerat arbetet under en längre tid. Det är 

under de senaste fem åren som Flåm AS börjat arbeta relationsskapande mot privatpersoner - 

de konstaterar själva att detta är sent. 2016 gick 90% av all köpt utrymme till printannonsering 

och broschyrer, 2018 var istället cirka 80% av köpt utrymme på digitala plattformar.  

 

Under 2012 beslutade Flåm AS att gå över till en mer webbaserad approach för försäljning. De 

startade då upp ett webb- och systemprojekt som gick ut på att skapa en webbplats för att direkt 

nå potentiella besökare, samt flytta över säljsystem (på plats) till det digitala. 2013 sattes 

webbplatsen i funktion. Det fanns en webbplats innan detta men den var mycket begränsad, 

Flåm AS menar därför själva att det var först 2013 som en välfungerande relationsskapande 

webbsida lanserades.  

 

 

Sociala	medier	

I februari 2014 öppnade Flåm AS både ett Instagramkonto och ett Facebookkonto. I en artikel 

i The Entrepreneur skriver Daley (2010) att sociala medier är det nya effektiva sättet för 

organisationer att skapa relation mellan privatpersoner och organisationer. I artikeln skrev de 

att organisationer bör vara på sociala medier inom tre till fem år för att inte försvinna ut från 

marknaden. Ur ett europeiskt perspektiv låg Flåm AS på så sätt väl inom tidsramen för när 

organisationer började använda sig utav sociala medier.  
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Figur 6.2 

 

Som följd av digitaliseringsprocessen har det både blivit enklare och billigare för Flåm AS att 

skapa relationer till sina besökare, vilket ses som positivt från respondenternas sida.   

  

”[...] jag tror egentligen att det bara är positivt. Det som är, är ju kanske 

det att människor sitter mycket med telefonen eller pc, men det är positivt 

för den som driver marknadsföring.  2015 var Facebook väldigt populärt, 

även om man sa att bara gamla använde det, men det är en otroligt viktig 

medieplattform. [...] för det första så är det mycket du kan göra utan att 

det kostar pengar, och sen är det ett billigt vis att marknadsföra sig på 

också.” - Respondent 1 

 

Flåm AS använder sig regelbundet utav influencers på sociala medier. De har bra koll på vilka 

de vill ska skriva om Flåm och kontaktar personer för att komma och besöka platsen. De är 

väldigt noggranna med att personerna de kontaktar för influencer-samarbeten är personer som 

passar in i Flåm AS profil. Genom influencers kan organisationen nå ut till fler potentiella 

besökare och kan snabbare skapa en relation med individerna. Influencern blir som en 

gemensam vän som rekommenderar organisationen.  
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“Influencers är väldigt viktiga för oss, men att vi använder det korrekt. Vi 

har god kontroll hela tiden på vem vi skall använda oss utav.” - 

Respondent 3 

 
 
 
Sökresultat	

Flåm AS förbättrar sökresultat genom att betala för annonser på Google, vilket resulterar i att 

det blir enklare för besökare att på egen hand finna information om Flåm som plats och 

organisation. Detta ses som något positivt då besökare inte känner att informationen är 

påtvingad utan istället som ett eget beslut att ta del av det innehåll som Flåm AS anser vara 

viktigt. Det är först de senaste fem åren som Flåm AS arbetat relationsskapande mot 

privatpersoner. I och med globalisering och digitalisering såg Flåm AS att fler och fler hushåll 

bokar sina resor självständigt och inte genom turistoperatörer. Det var först när de insåg detta 

som det relationsskapande arbetet mot privatpersoner tog fart.  

 

Genom denna digitaliseringsprocess har sälj via hemsidan ökat med 130% (från 2016 till 2018). 

Idag är det, nästan uteslutande, digital kommunikation - där huvudfokus ligger på 

sökmotoroptimering (SEO), sökmotorsannonsering (SEA), sociala medier, linkexchange, 

bannerannonsering, remarketing, och content marketing. SEO började Flåm AS använda 2013, 

SEA började de med 2018. Flåm AS jobbar just nu mycket med att generera filmer och bilder 

som kan användas i samtliga sociala kanaler.  

 
 

6.4 Ett grönare relationsskapande 
En stor del av Flåm AS profil är att vara jordnära, miljömedvetna, och framtidstänkande. Flåm 

AS spenderar mycket resurser på att lansera elbåtar, elbilar, och andra hållbara produkter. En 

stor del av deras relationsskapande arbete bygger på närheten till natur, såsom fjord och fjäll. 

Trots detta kommuniceras inte det miljömedvetna arbetet utåt till kunderna. En av 

respondenterna lyfter detta och menar att Flåm AS fokuserat mer på naturen än de 

högteknologiska produkterna när de kommunicerar.  
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“Det är natur, natur, natur, och så har vi kanske inte varit fullt så duktiga 

på att marknadsföra de helt unika produkterna, som exempel har vi idag 

två helt i världsklass båtar. Vi har kanske inte varit så effektiva på att 

berätta om dem. Vi har fokuserat mer på område och natur. Så där har vi 

naturligtvis litegrann att göra.” - Respondent 1 

 

Det är tydligt att Flåm AS valt att platsmarknadsföra organisationen utifrån den natur som finns 

nära till hands i Flåm. Att det har fungerat skulle kunna bero på att människor har ett 

grundläggande behov av naturen och att det på så sätt är denna cynefin som skapar en god 

relation till potentiella besökare.  Flera respondenter menar också på att det är Flåms 

geografiska läge som har en betydande roll i framgången hos organisationen. En respondent 

talade om att möjligheten att resa miljövänligt från Oslo till Flåm finns. Då via tåg, elbilar, och 

elbåtar. Med ett växande intresse för miljötänk är detta något som bör kommuniceras starkt för 

att initiera en relation med potentiella besökare. 
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7. Avslutande diskussion 
Den här uppsatsen har ämnat undersöka hur den norska organisationen Flåm AS 

relationsskapande arbete sett ut före och efter organisationens digitaliseringsprocess. Genom 

intervjuer och dokument har skribenterna försökt besvara följande frågeställning och 

underfrågor: Hur ser relationsskapande arbetet ut hos Flåm AS? 

• Hur har digitaliseringsprocessen sett ut? 

• Hur fungerade det relationsskapande arbetet innan digitaliseringsprocessen? 

• Hur fungerar det relationsskapande arbetet efter digitaliseringsprocessen? 

 

Uppsatsen är genomförd med hjälp utav semistrukturerade intervjuer med tre respondenter samt 

kontaktperson på organisationen. Dessa har till stor del legat till grund för det empiriska 

materialet. Utöver intervjuer har skribenterna analyserat dokument som rör Flåm AS historia, 

distributionsstrategier, samt sociala medieanvändning.  

 
 

7.1 Huvudresultat i ljuset av teori 
Flåm som plats har en stor betydelse i relationskapandet med besökare, vilket går att utläsa i 

det material som Flåm AS delar på Instagram och Facebook. Nya besökare får en försmak av 

upplevelserna som Flåm AS har att erbjuda och tidigare besökare kan relatera till bilderna. 

Genom detta skapas identitet mellan besökare och Flåm AS i de fall där besökaren identifierar 

sig själv med naturupplevelser (Snowden 2017). Tradition och igenkänningsfaktor förstärks 

genom traditionella vyer och slogans som besökarna kan relatera till. En gemensam nämnare 

som Flåm AS och deras besökare har är att båda älskar platsen Flåm. Detta bevisar att 

organisationen förstår sig på sina besökare, vilket är ett krav för att de ska lyckas med ett 

relationsskapande (Syssner, 2012).  Flåm AS riktar in koncisa och entydiga budskap till sina 

besökare, exempel på sådana budskap är upplevelse, hållbarhet och natur. Dessa syftar till att 

förändra besökares tidigare bild av organisationen såväl som platsen (Anholt, 2006). 

 

Skribenterna uppfattar de interna relationerna som positiva, något som är essentiellt för att 

företagets externa relationer ska kunna vara positiva (Forslund, 2016; Raab, et al., 2010). Raab 

(et al., 2010) lyfter bland annat att ett sätt för att ha positiva anställda är möjligheten till 

personlig utveckling och support från ledning, detta är något som respondent 3 visar på. 
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Respondenten fick själv utforma positionen som hen besitter idag. Dessutom berättar 

respondenten att hens chef anställdes efter att hen påbörjat sin anställning. 

 

Uppsatsen har visat att det relationsskapande arbetet har gått från att vara B2B relationer till att 

bli mer och mer B2C relationer. Besluten att gå mer mot B2C korrelateras till att organisationen 

såg en ökning i försäljning gjort direkt av privatpersoner, kontra till tidigare när försäljning gick 

nästan enbart via agenturer. I samband med detta startade organisationen upp konton på sociala 

medieplattformar. Detta skapade möjlighet för besökare att vara mer delaktiga i organisationen, 

något som Jenkins (2012) menar är mycket positivt för att skapa relationer. Benthaus, Risius, 

Beck (2016) menar att det är avgörande för en organisation att de har välfungerande sociala 

medier och att de potentiella besökarna får en positiv bild utav organisationen. Skribenterna 

anser att Flåm AS arbete för att närvara på sociala medier är positivt och enligt respondenterna 

fungerar det väl och de får positiv respons. Utan mer forskning i mottagarens upplevelse utav 

innehållet på de sociala kanalerna kan inte skribenterna göra ett avgörande uttalande i hur bra 

det relationsskapande arbete är i praktiken hos Flåm AS - i teorin är det däremot mycket 

välfungerande och positivt.  

 

Användandet av sociala medier och influencers skapar en typ av privatpersonsreferens som 

Godson (2009) och Raab (et al. 2010) menar ökar den potentiella besökarens tilltro till 

organisationen. Det ger även stora möjligheter för Flåm AS att nå ut till de potentiella besökarna 

och på så sätt effektivt skapa kunskap och känsla om/till Flåm - vilket är de första två stegen 

innan handling då personen bokar sin resa enligt Godson (2009). 

  
 

7.2 Förslag för vidare forskning 
Skribenternas förhoppning är att denna uppsats väcker intresse för läsaren inom organisationers 

relationsskapande arbete och hur det kan se ut, men också vilka fördelar det kan ha för en 

organisation att vara medveten om vilka strategier som kan användas. Eftersom utvecklingen 

ser ut som så att människor delar och tar del av mer och mer innehåll på sociala medier och på 

internet, kommer det finnas många nya områden i framtiden att undersöka och fördjupa sig 

inom vad gäller hur relationer uppstår mellan parter. Forskning inom relationsskapande via 

sociala medier är förhållandevis nytt eftersom digitala sociala medieplattformar är det. Därför 

blir det komplext att idag analysera de långvariga effekterna av relationsskapande mellan 
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besökare och organisation. En studie som ännu mer fördjupar sig i att undersöka en 

organisations relationsskapande via sociala medier skulle kunna genomföras. Då skulle det vara 

intressant att följa det relationsskapande arbetet under x-antal år för att ordentligt se hur 

strategierna förändras i realtid. 

 

Det skulle vidare vara intressant att genomföra en mottagarstudie och i större grad fokusera på 

hur besökarna ser på det relationsskapande arbete som en organisation utför. Denna uppsats 

fokuserar inte på besökarnas perspektiv av relationsskapande. Därför skulle en vidare forskning 

kunna vara att reda ut mottagarens reaktioner på det material som hen mottar via till exempel 

organisationens sociala medier. Det skulle ge möjlighet att förstå hur mottagare reagerar, 

agerar, uppfattar och tänker kring det material som hen har tillgång till. På så vis skulle 

organisationer i framtiden kunna anpassa innehållet i deras sociala kanaler utifrån de 

uppfattningar som den generella mottagaren har. Vidare skulle det gå att lyfta och analysera 

mottagarens egna funderingar över vilka strategier de ser och som de själva anser är effektiva 

för att skapa relation till organisationen.  

 

Relationsbegreppet är inte entydigt och det finns flera definitioner av begreppet. I framtida 

forskning inom området är det en förutsättning att finna en entydig definition av 

relationsskapande för att kunna få så korrekta generaliseringar som möjligt. Med dagens 

tvetydighet gällande begreppet kan två studier kring relationsskapande arbete se totalt olika ut 

och ta avstamp i vitt skilda teorier - och på så sätt komma fram till vitt skilda slutsatser trots att 

de har samma frågeställning.  
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Bilagor 
Intervjutranskriberingar 
Intervju	1	

H – Hei det är ___navn___ 
 
I – Hei ___navn___ det är Ida. 
 
H- Hei! 
 
I – Har du tid för intervju nu? 
 
H – Det har jag, jag ska bara lage mig en kopp te, men hörru det är väldig gott. 
 
I – Oja! Lage en kopp te du, det går fint det! 
 
H – Jadå, har akkurat haft ett möte där på Vision of the Fjords 
  
[… samtal ang annat som inte blir relevant att använda i uppsatssyfte…] 
  
H – Men förtell lite om deg, vad det är du har gjort i Flåm og vad du skall göre, varför du 
skall intervjua og så.. 
 
I – Ja absolut! Jag bodde i Flåm i somras, og arbetade i Concept Store så jeg var bara där. Nu 
studerer jeg på universitet, så då har vi examensarbete nu då og då skall vi skrive en uppsats. 
Då beslutade jeg og gutten jeg skriver med, att vi skall skrive för Flåm og hur deres 
relationsbyggande marknadsarbeite fungerer (det är väldigt flummigt begrepp). Så det är siste 
arbeitet jeg har og göre innan examen då. 
 
H – Hvor är det du studerer? 
 
I – I Sverige på Uppsala Universitet. 
 
H – Ja! 
 
I – ja så jeg kommer snacka lite «svorsk» det är ikke fullt norsk og ikke fullt svensk, jeg har 
fortsatt litt svårt för norsken. Visst det är noe ord jeg säger som du ikke förstår så är det bare 
att spöre, og visst det är noe ord jeg ikke förstår så kommer jeg spöre om det og i absolut 
värsta fall spöre om det på engelsk. 
 
H – Ja! 
 
I – Det som är väldigt viktigt för deg og vete innen vi begynner intervjun det är att vi kommer 
ikke till og bruke noe namn, så visst vi bruker informationen som du förteller i intervjun så 
kommer vi ikke bruke namnet ditt att det är du som förtellt. 
 
H – mhm.. 
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I – Og sen så også så visst det är okej med deg så spiller jeg jättegärna in intervjun. 
 
H – det går fint. 
 
I – Toppen! Jeg kommer også transkribere hele intervjun, så visst du vill så kan jeg sende den 
till deg. 
 
H – Ja det är fint. 
 
I – Ja, så då kan du se så jeg ikke har hitte på noenting. 
 
H – Ja, men det gör du sikkert ikke. 
 
I – det är også veldig viktigt att du vet att du kan skippe spörsmål visst det är noe di ikke vill 
svare på. 
 
H – Ja. 
 
I – Det går fint att säga så att nei jeg vill ikke svare på dette spörsmål og visst du känner eller 
trenger så har du også rätt att avbryte hele intervjun. 
 
H – Okej! 
 
I – Og du har også rätt att visst du känner senare att du ikke vill vare med i uppsatsen så kan 
du säge till og då raderer vi all information som vi har – både ljudfil og transkribering. Allt 
raderes direkt visst du känner att du ikke vill vare med överhuvudtaget. 
 
H – Ja.. ja men det går fint. 
 
I – Ja. Så syftet med intervjun är att vi skall få kunskap om hur Flåm har arbetat med deres 
relationsskapande med kunder. 
 
H – mhm 
 
I – Förstår du ungefär hur jeg menar med det? 
 
H – Ja! 
 
I – Ja, fint! Du kommer få styre vedlig mye, jeg har någre sporsmål og sen så kommer du få 
snakke på. 
 
H – okej. 
 
I – Ja, vill du att vi begynner nu? 
 
H – Ja, bara begynn. 
 
I – Vi begynner med lit bakgrundsfrågor om deg.. eller ja, bakgrundssporsmål.. Vilken är din 
position i företaget? 
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H – Jeg är produktansvarig för The Fjords og Flåm Guide service. 
 
I – Oja. Hur länge har du arbetat i Flåm? 
 
H – Nu har jeg snart varit där i fyra år (fyra år i mars). 
 
I – så kul! Hur länge har du bott i Flåm? 
 
H – Hur länge jeg har bott där? 
 
I – Ja. 
 
H – Jeg har aldrig bott där. Jeg har pendlet fram og tillbake, jeg bor i Oslo. 
 
I – Åh du pendler (?), okej. 
 
H – Ja. 
 
I – Og du tycker det går fint? 
 
H – Jag var veldig mye på byn i begynnelsen men nu är jag ikke så ofta där. 
 
I – Oja! Vad har du tidigare jobbet med? 
 
H – Jeg har jobbet i reiseliv, jeg alltid jobbet med salg og marknadsföring. Jeg har jobbet 24år 
i reiseliv og 5år i ______ 
 
I – Okej. Visst vi går över på litt mer om Flåm. Vilken typ av relationsskapande arbete har du 
sett under åren? Både visst du sett nåe innan du begynnte og jobbe där, og sånt du sett under 
tiden. 
 
H – Ja tänker du att all den jobb vi har gjort med webbsidor, vi har sociala medier. Webbsidor 
det vi har bygget opp så har en ny lanseret sen jeg begynnte, mye jobb med sociala medier, 
men også ut på mye mässor, workshops, og b2b markneden. Også sammanvävd med alle 
sammarbeitspartners; Fjord Norge, Visit Sognefjorden, Visit Norway. 
 
I – Ja. Absolut. Kan du förtelle det du har sett og det du anser fungerede bra med det 
marknadsarbeitet som var mellom -97 när de begynnte till du begynnte og arbeite där. Är det 
noe du har sett som du tycker fungeret veldig bra? 
 
H – Nu har jeg ikke följt med så länge, jeg begynnte 2015, jeg har jobbet veldig mye ut mot 
salg mot pressen og velig mye influenser og det har vaort mye internationall press som har 
skrivet. Alltså vi har fått mye uppmärksamhet runt ikring i media, det tror jeg vi har varit 
veldig duktig på og fått mye uppmärksamhet runt. 
 
I – Hur har du upplevt att marknadsarbetet ha förändrats med åren? 
 
H – … vridningen fra att jobbe veldig mye papirbaseret, broschyrproduktion. Det var veldig 
mye broschyr, og det tog litt längre tid – det lage veldig lang tid. Till att bli mer og mer 
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digitale, noen broschyr är värt og göre, men en vridning till mer og mer digitale 
marknadsföring. För det är mye mer målbart og mye lättare att checka av måleffekterna av det 
du gör. Annonsering digitalt mer än trycke. Man vrider sig mer mot den digitale världen og 
det kanske man får mest uppmärksamhet runt da. 
 
I – Upplever du att den digitale världen har påverkat arbetet positivt eller negativt? 
 
H – nei det tror jag egntligen bare är positiv. Det som är är ju kanske det att människor sitter 
mye med telefonen eller pc, men det är positivt för den som driver marknadsföring. I 2015 var 
Facebook var väldigt populär, även om man sa att bare gamle bruke det , men att det är ett 
otroligt viktigt media. Tror det är bara positivt, för det första så är det mye du kan göre utan 
att det koster penger, og sen är det en billig vis att marknadsföre sig på også. Så det tror jeg 
bare varit positivt för oss. 
 
I – Vilka är de främsta sociala kanaler ni bruker? 
 
H – Idag är det väl veldig mye instagram och facebook, men også mye google det går att göre 
veldig mye på. 
 
I – Tror du att det är valet av de sociala plattformarna ni valt som är anledning till att det blitt 
så lyckat? Till exempel om ni valt att ha Twitter istället. 
 
H – Jeg tror det. I min personlig mening så är twitter velig bra för veldig mye, men som rent 
för reiseliv så twitter menar jeg är mer en diskussion plats, så visst jeg ska snakke om Vision 
of the Fjords hele elektrisk båter så är det mer en sån diskussions plattform. Men visst du ska 
dfrive ren sån good feeling marknadsföring så tror eg personligen att Instagram og Facebook 
är bättre. 
 
I – Vad är det du tycker ni gör.. för det är, flåms marknadsabrete och relationsskapande 
strategier är så väldigt lyckade visst vi ser till ökning i besökare. Vad tror du att det är som ni 
gör som är så väldigt lyckad? 
 
H – Jag tror att det är först og främst att vi har väldigt bra produkter. Vi ligger i en del av 
Norge som är attraktivt, det är en stor og känd turistdestination, go det är veldig månge 
utlänningar som kommer till Norge som vet innan att det man vill se är fjorden og nordlys. 
Det är natur natur natur, også har vi kanske ikke varit fullt så duktig på att marknadsföra de 
fullt unika produkterna, som exempel att vi har idag två helt i världsklass båter, så vi kanske 
ikke varit så flink att förteller om den teknologin og varför det är de båter o varför vi bygger 
så dyre fina båter. Vi har fokuseret mer på område og natur. Så där har vi naturligtvis 
litegrann att göre. 
 
I – Visst vi ser ännu mer på djupet på det relationsskapandearbetet, har du varit med om att ni 
bruker Influencers eller hashtags till exempel? 
 
H – vi bruker hashtagen visitflam, og det är nok bra og det är nok det som skaper 
uppmärksamheten. På instagram så plockar vi opp bilder fran hashtagen og det har varit 
positivt. Jeg tror det har varit viktigt att vi låtit influencers kommit og mye medier med tv, jeg 
tror det ger veldig mye uppmärksamhet. Vi hade en film av flåmsbanen som gick på tv i 
england för två år sedan, så lade vi ut det på Facebook og det fick enormt med klick og 
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uppmärksamhet og kommentarer. Sånt tror jeg fungerer veldig gott. Og det är ett visuellt 
vacker ställe så det är enkelt og fånge uppmärksamhet med flotte bilder. 
 
I – Förhåller ni er till trender i sociala medier? 
 
H – Det må du spor marknadsavdelningen om vad de har för strategi på de. 
 
I – Ja. Är det noeting du känner liksom att dette må de vete om hur jeg arbeter eller hur de 
arbeter i Flåm? Är det liksom noeting du känner att vi må vete som jeg ikke sport? 
 
H – Det som är veldig viktigt är att du vet att vi også gör operationer i andre städer, alltså visit 
flåm är ju flåm som destination, men the fjords har båter på tre/fyre andre fjorder; 
Lysefjorden, Geijranger, Görefjorden og Oslo. Oslo är også ett helårsprodukt. Det som är 
viktigt är att vi jobber stenhårt för att få till en helårsprodukt. Og det är det som kan göre att 
det blir en ändå tyngre produkt. 
 
I – Ja okej! 
 
H – Mye fokus på det vi gör mot influencer, vanlig press, agenter, att vi snakker mye om og 
viser med instagram vår, visar att det är lika spännande där om vinter som om sommaren. 
Månge normän och svensker som tänker att vinter bara är kallt och mörkt og att vi vill ha så 
litt av det som möjlig, men det är faktiskt en magisk tid på året og visa hurdan det faktiskt kan 
fungere. 
 
I – Ja! Det var alle sporsmål jeg hade. Jeg får tacka så veldig mye för att du ställde upp på 
intervju! 
  
[… avslutande samtal som inte är relevant för uppsats…] 
 
 

Intervju	2	

[samtalet inleds, samtal kring annat] 

I – Jeg kan begynne med å snakke litt om meg og uppsatsen litt bakgrunnsinformasjon. Jeg 
jobbade i Flåm i sommar.  Fra siste april til siste august. Jeg var i concept store.  

G – Har du lyst hår? 

I – Nei jeg har rødt hår 

G – Okej da vet jeg hvem du er vi har møte opp 

I – Akkurat! Jeg er svensk så jeg kan bare litt norsk fra tiden jeg var der 

G – Ønsker du å snakke på engelsk da istedt? 

I – Nei det går fint på norsk men jeg spørre hvis det er noen ting jeg ikke forstår 

G – der må du bare gjøre absolutt 
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I – Jeg studerer på universitetet i Uppsala - media og kommunikasjon, og vi skrive uppsats nu 
og dette blir det siste oppgaven eg gjør innen exsamen. Og da vil vi skrive om 
relasjonsskapende kommunikasjon og det är ju veldig mye mot markedsføring men med fokus 
på relasjoner da istedt. Og jeg likte det så bra i Flåm og alt det arbeidet som har gått inn i 
platsen og hur mye det har utviklet på så kort tid og så utrolig snabbt.  Og i den anledningen 
så vil vi -  Jeg skriver sammen som en gutt -  så vi vil sjekke og se og lære oss vad det är som 
har gjort det så utrolig bra.  Så det er det hele uppsatsen går utpå og det är det vi kommer å 
spørre deg om idag da. 

G – Ja. ja jeg har dessverre ikke forberedt meg så veldig mye, så jeg tenker jeg må bare ta det 
på sånn hux flux. 

I – Ja det går fint. 

G – Men som jeg har tolket dette... da jeg kom hit vid 2006... sånn at så skal jeg fortelle litt 
om det vi jobber da på den tiden ikke sant? Også for lite nyere information så är de andre, så 
jeg snakker ikke veldig så mye om nutid. 

I – Nei, akkurat! Vi vil veldig gjerne ha veldig mye sånn informasjon om tidligere år, følsom 
du sier så det som ni gjør noe tid kan vi få fra de andre. Vi håper på at du har veldig mye 
informasjon om den har gjort tidligere. 

G – Jo jeg skal absolutt prøve.  Jeg tenker förr så var jo allt gjennom Flåm utvikling, det var 
Flåm utvikling som hadde alt salg og markedsføring... 

I – Ja.. 

G – ...sånn at det var ikke Flåm AS eller Aurland ressursutvikling sånn som det heter da, da 
var det bare sånn papir selskap sånn at alt kommer fra tilbake til 97 nær Flåm utvikling hvert 
laged.  

I – Ja... 

G – ...så var det da hele idéen om å skape en helårs destinasjon å da måtte kravet fra ägarna att 
vi skulle ha hotell og vi skulle kunne tilby en destinasjon da, ikke kunne Flåmsbana men det 
skulle liksom bygge opp som en destinasjon eller resort.  Så da sen jeg begynte var jeg ansatt i 
Flåm utvikling og så var det ___navn___ som var salgs- og markedssjefen. Så da var ikke 
mer... det var veldig små forhold... Det var ikke mer enn opp mot.. jeg husker ikke det eksakt 
antall, men 8 fast ansatte.  Fretheim Hotel hadde sin egen ansatte men det var Flåm utvikling 
som hadde visitflam og som gjorde all den markedsføring og salg. 

I – Var dette -97? 

G – -97 var det som Flåm utvikling ble laget. Men det er markedsføring som du interesserert 
av ikke sant? 

I – Ja. 

G –  ..Ikke salg, utan det er kund markedsføring? 

I – Ja. Eller jeg er interessert i salg også men jeg får ikke vare det i denne uppsatsen. 
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G – Nei altså før så var det som sagt salg og marknads avdelning i en.  Da måtte det bare 
veldig liten og den personen som gjorde salg gjorde også marknadsføring. Sånn at det var 
en..sånn ja.. det var en liten annen tid.  Da var det vel en sånn masse trykk material, annons, 
annonsering i Visit Norway altså print av brosjyrer av samarbeidspartnere som Hemsedal, 
Visit Oslo, Visit Bergen og der satt vi oppe i hele siden og så lager vi det med annonser.  Det 
var på den tradisjonelle markedsføring. 

I – Hvilket år var dette? 

G – Nei altså jeg begynte i 2006 da sånn at det var jo allerede desse print annonser etablert, 
men det gikk mer og mer mot Internett da. 

I – Ja... 

G – Men det var egentlig rundt den tiden som vi begynte å gjøre med annonsering på Internett 
og det jobbe vi veldig mye i samarbeidet med Visit Norway, Visit Bergen, Visit Oslo, kjøp 
sig in der på Fjord Norge men i kombinasjon med trykt materiell. Sånn at det var en 
balansegang da. Men så har vi egentlig når det gjelder nettsiden da så har den har dusjet 
veldig masse. Det blir veldig godt kjent som nettside også, visitflam.com.  Sånn at alt som vi 
bygger op er kring visitflam, det var der brukte, Det var ikke så ikke riktig Flåmsbanen de 
tenkte sånn destinasjon-perspektiv som det er i dag. Nå har vi begynt med produkter rundt 
omkring ulike plasser i Norge det ikke kun Flåm lengre. Jeg vet ikke hvis du kjenner til det? 

I – Nei ikke så mye faktisk. 

G – Nå har vi opp i matte vi selger jo fjordcruise, i Oslo i Geirangerfjord, Hjørundfjorden, 
Lysefjord, så ulike plasser rundt om som Stavanger, Geiranger, Oslo. Og så er det en 
ambisjon og gjøre enda mer der.  Men før 2006 så sterke samarbeid  mot Fjord Norge og 
Innovasjon Norge.  Også... komm med noe spørsmål.  

I – Hvis vi ser til desse utsikt og annonsering ni hadde i brosjyrer, bytte ni ut de veldig ofte at 
ni liksom hadde sånn 4 ulike typer være neste år eller var det den samme liksom. Såg de like 
danne ut? 

G – Ja altså det var jeg gjorde om en del,  for jeg satt med ansvar for annonsering..runt 2008-
2010..men da gjorde vi om litte ting for å prøve å liksom freshe opp designen litten ,vi hadde 
hvor den gamle logo å forholde oss til, det var ikke det var liksom ulike farger. Logon var 
ikke så veldig fine men du måtte bruke di likväl. Det hadde ikke den samle logoen «visit 
Flåm» men likevel så var det forpliktet til å ha med Flåmsbanen logoen og fritheim hotell 
logoen, så du brukte ikke bare Flåm logoen så det er ikke helt den samme strategien og denne 
samlede. Even visst vi hadde samme ägare, Flåm utvikling, så var det mer oppstykkede. Men 
så var det Flåm utvikling som mote å tjene veldig mye penger og som gjorde den 
jobben.  Men det var veldig viktig å få fram de ulike produkter og ikke bare visitflåm, så det 
krevde å få vekk litt logo da. Jeg må seie før jeg kom, hele suksessen di har gjort en fantastisk 
innsats at gjøre Flåm til en større turistdestinasjon.  Det har gjort en utrolig fantastisk jobb 
både på salg og markedsføring og jeg tenker at det har brukket en masse penger på deg og, 
selv om du ser tilbake på det i dag så kanskje du tenker at «okej det är litt gammeldags 
markedsføring» tiden ganske fram lengde sånn at den anledning til at det blir så bra som det 
er.  Sånn at det var andre tider og de har forandrets og nå har det blitt mye mer sånn specific, 
så for min del så jeg jobber med salg og ikke med merknad, altså at vi har blitt sånn mange 
flere så det blir mer til dere på det vi jobber med.  Men samtidig ser ut som at det er en 
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langsiktig jobber, ganske sammen viktig jobb, som ble gjort i begynnelsen på denne 
satsningen og viljen på å bruke penger å investere for å for denne outcome di ønsker. 

I – Akkurat. 

G – det var veldig tidlig ute på mange merknader, sånn at vi sattse det veldig mye på world 
wide,  Kina og Russland.  Vi har satset en del på nye merknader og satse og se de ulike 
kulturene på de ulike plasser i verden.  Jobber veldig tett med Innovasjon Norge rundt i ulike 
land.  Og man har satset på mange flere markeder enn bare ett.  

I – Hvordan har du det fungerer ha  ni liksomsendt ut ulike personer  som det har reist til 
telefon til Kina og Russland? 

G – ja fra begynnelse så satse man veldig mye på det, være med på workshops og messer og 
sånt og samarbeide Innovasjon Norge men også salgs turer som gjorde selv.  

I – Å ja.. 

G – Men det går litt mer på salg da.  Men det er en veldig tett kontakt med Innovasjon Norge 
for utekontoret tog før vi måtte jobbe med dagen i dag også 

I –Hur får ni relasjonen til å vare fortsatt god? 

G – Vi har vare veldig veldig aktive til å være ute og snakke med kundene våre bli med på 
messe i norsk Næringsliv. Vare veldig veldig aktiv med visningsturer, vi har sett det som er 
veldig viktig investering så vi sponser veldig mange billetter til kunder så at jeg kan prøve 
produktene våre og det er jo egentlig men veldig billig markedsføring [...] veldig liberale 
holdning til studietur.  

I – Er det noen ting som du kjenner at jeg har mistet og sporrt om som du skjønner at dette er 
noen ting som er veldig interresant eller noen ting som er veldig viktig? 

G – Nei jeg tror at det generelt sett er i norsk reiseliv har vi bare veldig aktive og også i 
samband med andre reiselivsaktører hotell kjeder Visit Oslo, Visit Bergen, ulike aktører som 
du har et veldig godt samarbeid klimat, og så tenker jeg til veldig viktig å ha gode 
samarbeidspartnere i Norge og Skandinavia. De fleste turister som kommer og besøker Norge 
besøker Oslo og Bergen. Så det er viktig å ha gode relasjoner med de som selger 
destinasjonene. 

I – Jeg skjønner 

G – den mest korrekte å snakke men jeg hadde bare ___navn___ men han er i Kina, Han er 
ikke tilbake før i januar.  

I – Å ja 

G – I tillegg så skjer det av og til at vi annonserer i til eksempel kataloger til kundene våre de 
ikke så veldig [...] en hel side for eksempel med et bilde for destination også annonsering i 
ulike magasin her i Norge men nå er det mest internasjonalt og mindre nasjonalt.  

I – Ja... 
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G – ...jeg tror at vi var ganske tidelig ute likevel men det klart at det forandrer seg veldig fort 
vi må jo bare henge med i tiden. og når det blir mye med en egen markedsavdeling som 
jobber kun med det vi har brukt veldig mye penger på leiren fotograf og tenker helårs ikke 
bare sesongs. Vi satser veldig mye på fotograf og ta gode bilder satt du har dere alle  4 
årstidene.  

I – Ja... 

G – har du det du trenger fra meg i dag? 

I – Ja jeg tror det.  Det jeg må informere deg om at jeg har skrevet inn den inn for at jeg kan 
skrive av den og hvis du vil skal jeg sende den til deg.  

G – Ja, Det får du gjerne gjøre. 

I – Og vi kommer ikke bruke ditt navn 

G – Det går fint 

I – Tusen takk! Ha det fint 

G – Ha det! 

 
 
Intervju	3	

N – Hallå du snacker med ___navn___ på Flåm AS. 

I – Hei! Har du tid till intervju nu? 

N – Ja, jeg har tid till intervju. Jeg ska gå på ett stille rum. 

I – Det går fint. 

N – Det är bare å spore iväg. 

I – Ja. Jeg vill begynne med og förtelle deg om att vi ikke kommer till og bruke navn i 
uppsatsen. Visst du vill kan jeg sende den transkriberade texten till deg. Og visst det är okej 
med deg så spiller jeg in denne telefonsamtal? 

N – Ja det går bra det. 

I – Visst det är noe sporsmål du ikke vill svare på går det fint og säge till så hopper vi över till 
näste. 

N – Det går fint. 

I – Okej. Då begynner jeg.. Hur länge har du jobbet inom Flåm AS? 

N – Två år nu i januar 

I – Ja. Bor du i Flåm? 

N – Ja. 
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I – hur länge har du bott i Flåm? 

N – Jeg har bott här… ja det blir nog to år nu. 

I – Ja. Vad har du tidligare arbetet med? 

N – Tidigare utbildning eller jobb? 

I – ehm.. både to (?) 

N – Bachelor i communications design, allt med multimedia att göre. Master i creative 
advertising. Tre år i reklambyrå (artdirector/projektledare). Oljebranschen, varjerande 
uppgaver. [Litt mellom dette] sedan Flåm. 

I – Å ja! 

N – Jeg lagede min egen stillning her, jeg begynnte först så begynnte chefen min etterpa. Så 
jeg jobber som webbredaktör og artdirector i Flåm AS i markedsavdelning. 

I – Okej! Vill du förtelle meg mer om den stillingen som du har i Flåm? 

N – Ja som vi gör här? Ja det kan jeg göre. Det är en ganske vid stilling da. Jeg gör väldig 
många olike ting. Ansvar för allt print material, digitala annonser, reseguid, till andre 
destinasjonsällskap såsom Fjord Norge, Sognefjord og allt det där. Jeg har också annonser, 
banner og annonser […bortfall pga dålig upptagning…] både större og tillhörande mindre 
annonser. Ansvaret för allt innehold på webbsidan till Flåm AS, visitflam, og det är att lage 
artiklar, […bortfall pga dålig upptagning…], skifte ut mye bilder, lägge till nye produkter, 
[…bortfall pga dålig upptagning…]. Det är en organisk ongoing process för og göre salge. Vi 
har veldgi stor fokus på seo, også organisk sök på på google till exempel, eller i sökmotorer 
da. Så da har vi egna sån sökeords projekt da, med ett digetal byrå som vi leit in som heter 
Sempro i Oslo. Så hämter ut datatrafik da fra samarbeitspartners og själv. Og då ser vi kva 
slags ord blitt mest sökt på under en viss periode. Så di här sökorden blir arrangeret så tar vi 
ut hur de blir arrangeret inom exempel the fjords, flåmsbana, også hur folk reiser runt og 
söker på Norge da, også sätter vi det in i allt vi gör. Også i artiklar, på webbartiklerne, og 
detsamme gör vi da på facebook artiklarne. De facebook annonser som vi har da, da hämtar vi 
texten i fran webbartiklarna på visitflam, da får vi bettre träff i försäljningskanaler så vi 
bruker samme texten på Facebookvi gjor det også på Youtube kanalen vår. […bortfall pga 
dålig upptagning…] instagramstories og såna typ av ting. 

I – ja. 

N – Vi har også begynnt seneste åren där, med digitalbyråen i Oslo, där vi har noeting som 
heter GD annonser og facebook annonser, men det går på geo locations da. Så säg för 
exempel att du brukt noe i Oslo, Oslo Fjorden, da må vi prove målgrupperna og det är turist i 
Norge, alltså engelsk, også har vi norske turister som är på besök i Oslo – det är liksom to 
målgrupper. Så nä de är innenför di geografiske område så triggar de GD annonser som de 
heter da. […bortfall pga dålig upptagning…] 

I – aha! 

N – Så har vi også startat opp ett Kina projekt. Där det är eget firma i Kina da, som vi brukar 
där. Så vi har ”förlängning” av visitflam. Visitflam ikke räckte i sökmotora, för di har eigen 
sökmotor, di har egna facebook, egna youtube, di har helt annet system. Vi har kontakt som 
mediebyråm där nere og da har vi en direkt spegling av webbsiden våran här på kinesisk där 
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nere. Så visst vi gör oppdatering härm på webbsiden så blir de automatisk oppdateret i Kina. 
Også har di sitt eget upplägg där nere og går ut og reklamerar i kinesiske marked. Baseret på 
vår basis. De är veldig spänannde! 

I – Å ja! Ja det är veldig spännande! 

N – Ja, så det gör till att kineserna kan boka direkt, ikke sant. Også har vi fått in-house 
fotograf, og filmcrew för inneholds produktion. Så det har gjort att det blitt ändå mer styrka i 
markedavdelning. Så det di gör är att producerer vårt eget film og fotomateriale. også kjänner 
vi også till å hyre in journalister og sånt for å skrive inspirational editorials da, som går till 
inspirasjonsartiklar som vi distribuerar genom kanaler främst pa visitflam.com da. 

I – ja. 

N – også har vi en egen person, som är åt marknadskoordinator hållet som har ansvaret för 
nyhetsbrev utsändning, også destinator det är en egen portal eller webbportal, där vi är är i 
samarbete med sån som visit norge, visit sognefjord, og fjord norge. Där vi har egne plasser i, 
vad ska jeg säga da, annonsekanaler da så lägger vi in artiklar og bilder også så har vi 
[…bortfall pga dålig upptagning…] og det är en egen fällelsedatabas så vi går in så lägger vi 
in material da. 

I – ja.. 

N – så... og vi gör også press og visningsturer. 

I – ja... 

N – så min jobb innefattar også produktmanualen till Flåm AS. Vi månar hela tiden om att 
vara två år i förkant på B2B marked, business to business inte sant. 

I – ja. 

N – så det är veldig viktig för oss og ha en produktmanual […bortfall pga dålig 
upptagning…] så jeg har ansvar för att hålla den oppdaeret. Og vi vill vare ändå mer digital så 
vi går mer og mer fra traditionell media till digital media. 

I – ja. 

N – I Oslo da, I Oslo fjorden så har vi skylt på kajen där. Så de meste parten av intäckter vi 
gjör det generear vi faktisk på kajen, med skylt og banner og med båten som ligger där.  Og vi 
kan tracke kunden som kjöper på kaja när de bruker QR-koden, med en URL tracking på den 
QR kod, så kan vi läse av i Google analytics hur månge klick som genereret till ett kjöp da. 

I – ja.. 

N – hänger du med? 

I – Ja, jeg tror det. Det är veldig mye information så jeg är veldig tacksam att jeg kan spille 
dette in, så jeg kan gå tillbake. Men det är veldig intressant! 

N – Det är veldig intressant. Også har vi Myrkdalen, skiresort ikke sant, og där kjör vi ett 
samarbeitsporjekt nu så.. Magical snow and fjord experience. Og det är viktig i vår 
markedskommunikation og strategi da, att vi pröver oss og bygge opp vinterhalvåret. Vi skall 
få ändå mer traffik på vintertid. Og det som blir unik för Flåm är att vi har den kombinasjon 
med fjord og fjell da. 
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I – Ja. 

N – Også har vi mer fokus på bärkraft og naturen, det är viktig för oss. Som exempel go 
green, så har vi de elektriske båter og det blir bare mer og mer, så de är i led med den gröne 
profilen vår. Og det som är coolt da är att du ka reise fra Oslo helt elektrisk. Så det är veldig 
store satsning på den siden. Og det gör till att vi blir litt unik, og det går nog mye på grund  på 
den geografisk placering. 

I – ja! 

N – så målet nu är att bli ännu mer tätt mellom avdelningerne. Så nu i mars flytter vi sammen 
i nye kontorslokaler i Fretheim, og da ska vi samle salg og marked og produksjon i samme 
etage i oppet kontorslandskap. 

[samtal kring det gamla kontorslandskapet och butik, troligen hemligt som projekt och inget 
som egentligen rör uppsatsen, väljer därför att inte transkribera det] 

N – vi genererar veldig mye traffik nu då, gjenom de kanaler vi bruker. Både facebook og gd 
annonsen men vi har også betalt annonser på google og såne type ting. Så de är veldig mye 
test på kva är det som funkar kva funkar ikke, ikke sant. 

I – ja. 

N – Så på markedsavdelning så sätter vi opp ett årshjul, så inne i det har vi bestämt ting som 
skall göres. Så vi lätt kan avstämme heile tiden kva vi ska göra. Så vi på markedsavdelning 
behöver ikke avstämme med markedschef hele tiden, så markedschef nu sitter i Oslo där det 
är litt mer folk. 

I – Å ja! 

N – Ja. Var det ok info? 

I – Ja! Det var veldig mye info, og veldig vedig god info! Bare ett sporsmål, eftersom ni 
bruker mye sociala medier checker ni av trender i sociala medier? 

N – Jadå! […bortfall pga dålig upptagning…] Influencers og sådane ting är veldig viktig för 
oss, men att vi bruker det riktig inte sant. Vi har god kontroll hele tiden på vem vi skall bruke. 
[…bortfall pga dålig upptagning…] 

I – Jeg har ikke noe fler sporsmål, jeg har fått svar på allt. Har du noeting som jeg ikke sport 
om som du känner att jeg bör veta? 

N – Nei… […bortfall pga dålig upptagning…] 

[inspelning upphör fungera, men samtalet efter detta är inte relevant för uppsatssyfte] 
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Många argumenterar att dagens samhälle är det mest individualistiska samhället vi sett 

hittills. Trots det växer behovet för företag och organisationer att skapa relationer. Det 

är inte längre ett val för organisationer om de vill finnas på sociala medier eller inte - syns 

de inte i vårt Instagram-flöde, existerar de heller inte.  

 

I en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har två studenter vid 

institutionen för informatik och media vid Uppsala Universitet analyserat hur en norsk turistort 

skapar relationer till olika marknader. Studenterna har talat med organisationens anställda och 

analyserat dokument som är otillgängliga för allmänheten. Detta har givit en unik inblick i hur 

en organisation arbetar kommunikativt för att skapa olika typer av relationer. Uppsatsen 

presenterar resultat på ett sätt som alla kan förstå - oavsett om du läser den ur ett organisatoriskt 

perspektiv eller ur ett privatpersonsperspektiv.   

 

Att sociala medier ger möjlighet att skapa och bibehålla relationer mellan familjemedlemmar, 

vänner och bekanta är ingen längre främmande för. Men att organisationer kan använda 

plattformarna på samma vis är något som inte helt nödvändigtvis alla är bekanta med. Trots att 

många organisationer och företag idag är på sociala medier betyder det inte nödvändigtvis att 

de vet vad de gör. Hur en organisation syns utåt och hur de upplevs av potentiella kunder och 

besökare är essentiellt för organisationens framgång.  

 

Hos den analyserade organisationen har studenterna hittat en avgörande skillnad i 

relationsskapande arbetet - varför man skapar relationer påverkar sättet man skapar de på. Vem 

organisationen skapar relation med påverkar mediet. Varför organisationen skapar relationer 

påverkar strategierna för hur de går tillväga. Det är på så sätt mycket viktigt för organisationer 

att förstå sina marknader, och de olika förväntningar som finns beroende på vem de 

kommunicerar med.  

 

Ida Järnkrok och Jakob Molund 
Relationskommunikation över landsgränserna 
Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet  


