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Sammanfattning 

 

Titel:   Sociala medier - när kunden själv får välja 

Författare:   Carl Johan Hederström, Victor Riddez och 
   Johan Welander 

Handledare:   Leif Rytting 

Kurs: Företagsekonomi, Marknadsföring C-nivå, 
VT2010, Linnéuniversitetet, Kalmar 

Nyckelord: Sociala medier, marknadsföring, kommunikation, 
word of mouth, service management, relationer 

Syfte: Att belysa möjligheter och svårigheter kopplade 
till marknadskommunikation i sociala medier. 

Metod: Uppsatsen följer en kvalitativ metod och grundas 
på sex intervjuer med personer kopplade till 
ämnet. Uppsatsen har vidare följt ett induktivt 
arbetssätt med inslag av abduktion. 

Slutsatser: Begreppet sociala medier har smugit sig upp som 
ett vida omtalat ämne i den allmänna debatten 
den senaste tiden i och med framgångar för 
exempelvis Facebook, YouTube, Twitter och 
bloggar. I denna uppsats har vi behandlat hur just 
företag ska förhålla sig till fenomenet sociala 
medier i ett marknads- och 
kommunikationsperspektiv. Vårt resultat har 
framhävt innehållet i kommunikationen snarare 
än strategier för beteende på sociala medier. 

  



 

 
 

Abstract 

 

Title:    Social media - when the customer get’s to choose 

 

In recent years, more and more people have started to live double lives. Blogs, Facebook, 
YouTube and Twitter have created conditions so that we increasingly live virtual lives 
on the Internet. The gathering of people in this way entails both risks and opportunities 
for businesses. This study aims to explain how the phenomenon of social media has 
affected trade and service companies in a marketing and communication perspective. 
The idea for the essay came to us after we had observed how different behaviors in 
companies’ concerning social media could vary a lot, and how we felt that this affected 
our personal view of the brands. Through a qualitative approach, where we interviewed 
six people with different backgrounds, we have examined the subject in order to explain 
how companies can use the characteristics of social media; conversation and interaction. 
Our results are based on that the social media entails both opportunities and challenges 
for companies, which are presented in detail in Chapter five. 
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1 Inledning 

I denna inledning kommer vi presentera en bakgrund till ämnet vi valt att skriva om 
samt diskutera de problem som ligger till grund för det syfte och forskningsfrågor vi 
vill besvara. Vidare preciseras avgränsningar och disponering i detta kapitel.  

1.1 Bakgrund 
 
Sedan några år tillbaka har allt fler människor börjat leva dubbelliv. Bloggar, Facebook, 
Youtube och Twitter har skapat förutsättningar så att vi i allt högre utsträckning lever 
virtuella liv på internet. Dessa sociala medier är numera nästan omöjliga att inte komma 
i kontakt med i våra dagliga liv och de har blivit nya arenor för umgänge, ofta i 
nätverksform. Internet har varit revolutionerande för företagsutveckling och idag är de 
flesta företag representerade i någon form på nätet. Tidigare har 
företagsrepresentationerna bestått i egna hemsidor och annonsering i olika digitala 
medier. I och med sociala mediers intåg har användarnas beteendemönster förändrats 
och skapat mötesplatser utan geografiska och kapacitetsmässiga gränser. Facebook, som 
är det största sociala mediet, har exempelvis idag över 400 miljoner användare över 
hela världen och Youtube räknas numera som den näst mest använda sökmotorn efter 
Google. 

Traditionell media har länge samlat folk och fått dem att läsa, lyssna och titta. Dock har 
det alltid bestått i envägskommunikation. Social media är ett begrepp som beskriver ny 
media där interaktion med användaren och användarna sinsemellan är möjlig och 
direkt, d.v.s. två- och trevägskommunikation. Där av namnet social media. Det är ett 
verktyg för såväl företag som privatpersoner och har en gemensam funktion i att 
förmedla ord, bilder och ljud. Möjligheterna med olika sociala medier skiljer sig dock i 
kommunikationsvägar och grad av interaktion. Potentialen är stor för de kreativa då 
innehåll och applikationer skapas av användarna själva. Det finns redan idag många 
användningsområden och det är bara användarna själva som sätter gränsen för nya 
utvecklingsområden. 

Utvecklingen av teknologin har lett till att fysiska möten inte längre är en nödvändighet 
för att information ska utbytas. Det är dock viktigt att poängtera att social media inte 
ersatt fysiska möten då detta är ett mänskligt behov. Det har snarare sett till att utöka 
mängden information som är möjlig att dela. Människor kommer alltid att prata om dig, 
ditt varumärke och dina produkter vilket inte går att stoppa. Det finns redan tusentals 
verktyg för detta ändamål vilket bara kommer att fortsätta öka. Ur ett företags 
perspektiv handlar social media om att möjliggöra konversationer och samtidigt driva 
på, övervaka och promota dessa.  

Att människor samlas på detta sätt innebär både möjligheter och utmaningar för företag. 
Hast & Ossiansson (2008) beskriver att det för företag idag inte längre handlar om att 
befinna sig med ”rätt vara” på ”rätt plats” vid ”rätt tidpunkt”. De behöver kunna vara 
närvarande ”när som helst”, ”var som helst” och ”hur som helst”. Sociala medier skulle 
kunna vara ett viktigt verktyg i ett företags strategi för att åstadkomma just detta. 
Utförligare beskrivning av sociala medier följer i vårt teoretiska kapitel där vi även mer 
ingående redogör för de fyra mest använda sociala medierna. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Tittar vi lite närmre på många av de företag som börjat använda sig av sociala medier 
finner vi att de flesta inte vet varför eller hur de ska använda sig av denna 
kommunikationsväg. Detta kan vi se genom att studera olika företags aktivitet på 
Facebook. Många organisationer går av olika anledningar med i sociala medier utan 
någon tydlig strategi för användandet vilket resulterar i att de inte når den fulla 
marknadsföringspotentialen som är möjlig.  

Fenomenet sociala medier grundar sig i människors behov att kommunicera och 
uttrycka sig själva förklarar Safko & Brake (2010). Systemen som oftast bygger på 
nätverksplattformar tillåter en att umgås virtuellt genom att ventilera, diskutera eller 
bara spatsera omkring i olika människors ”uppbyggda världar” fortsätter dem. Internet 
som kommunikationskanal har både expanderande och reducerande egenskaper 
eftersom du med internet når fler människor samtidigt som du krymper avstånden till 
dem (Turban et al 2010). 

Ett ytterligare bevis på hur viktigt just internet har blivit ur en marknadssynpunkt är 
antalet tjänster som utvecklats online. Idag gör de flesta sina bankärenden online och 
antalet frekventa internetshoppare ökar årligen stadigt. För internet som 
marknadsföringsarena innebär detta att vikten av att synas online bara ökar i och med 
den också växande konkurrensen. Turban et al (2010) förklarar att företag idag inte 
bara konkurrerar lokalt eller regionalt utan globalt med Internets hjälp. 

Sociala medier erbjuder en ny form av interaktion på internet mellan företag och kund 
där kommunikationen är två- och trevägsorienterad. Man kan skapa dialoger som inte 
tidigare varit möjliga vilket både kan ge positiva och negativa effekter beroende på hur 
det används menar Hast & Ossiansson (2009). Safko & Brake (2009) tilläger att de flesta 
företag idag använder sig av sociala medier på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt. 
Direkt i den mening att de själva arbetar aktivt med dem och indirekt i den mening att 
intressegrupper startas upp där företaget diskuteras eller via omnämnanden i 
exempelvis bloggar.  

Företag har i många fall visat försiktighet då det kommer till sociala medier. 
Anledningen till detta är enligt Safko & Brake (2009) att man inte kan veta effekten av 
en aktion via sociala medier då publiken ofta kan interagera anonymt. Ett exempel på 
detta är Youtube där det är vanligt att företag lägger upp sina reklamfilmer. Vi har 
noterat att kommentarerna till dessa hör ofta inte samman med budskapet vilket kan ge 
en negativ effekt. Hast & Ossiansson (2009) förklarar att det är enkelt att styra den egna 
kommunikationen med publiken men att kommunikationen publiken sinsemellan är 
svårare att kontrollera och att den kräver en tydlig strategi. Samtidigt förlorar man 
funktionen med sociala medier om man går in och börjar kontrollera för mycket tilläger 
dem. 

Det har börjat dyka upp mediabyråer med fokus på sociala medier men en av fördelarna 
med sociala medier är att de i princip är gratis att använda om kunskapen att sköta dem 
finns inom organisationen. Dock krävs det även tid att kontinuerligt uppdatera sig i 
forumen för att inte tappa intresset från publiken vilket kräver strategi och ett samlat 
budskap, (bjornalberts.com, Björn Alberts, 2010). 
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Zarella (2010) säger att en av de stora fördelarna med sociala medier är att 
kommunikationen som sker mellan företag och kund ofta inte stannar där. Ofta sprids 
information även vidare genom ”word of mouth” (WOM), vilket kan vara mycket positivt 
från företaget sett beroende på vad som sprids vidare (Frankel, 2005). Det finns som 
tidigare nämnt en nackdel med okontrollerbarheten då det är svårt att påverka vad som 
sägs och sprids vidare, (Zarella 2010).  

Det som sägs får också olika stor uppmärksammelse beroende på vem som säger det. 
Rosen (2000) förklarar att det exempelvis finns opinionsledare vars ord väger tungt 
men att identifieringen av sådana förstås har en subjektiv grund. 

Även om många har diskuterat sociala mediers vara eller icke vara så har de flesta nu 
enats om att sociala medier slagit rot och att de kommer spela en viktig roll i människors 
framtida liv. Clapperton (2009) förklarar att medierna har blivit ett dagligt inslag och att 
företag också genom sociala medier får chansen att vara med där är anmärkningsvärt 
och inbjuder till nya former av marknadsföring där relationer till företagen står i 
centrum vilket vi ser som mycket intressant. Sociala medier är inte bara en trend utan 
något som är här för att stanna, det är de flesta överrens om. Därför anser vi återigen att 
det är ytterst viktigt för företag att lära sig bruka medierna för att stå sig i den ökade 
konkurrensen. Som ny och relativt outforskad företeelse ger sociala medier enligt Safko 
& Brake (2010) organisationer chansen att vara kreativa och finna nya 
användningsområden då det mesta av innehållet skapas av företagen själva. 

För att kunna nå och kommunicera med de virtuella profilerna förklarar Clapperton 
(2009) att flertalet företag skapat sina egna virtuella identiteter som representerar 
deras varumärken i det vi vill kalla ”digitala samhället”. Eftersom medierna är relativt 
nya och obeprövade så har detta skett med skiftande resultat. Det finns ingen generell 
manual för hur företag på bästa sätt ska bete sig på de virtuella mötesplatserna, utan var 
och en har fått pröva sig fram. Att driva en kommersiell virtuell identitet på detta sätt är 
kostnadskrävande i form av tid, personal och kunskapsutvecklande (bjornalberts.com, 
Björn Alberts, 2010). Detta har skapat ett dilemma för företag som inte kan lägga ner 
tillräckligt med tid på att utveckla sitt användande av sociala medier. Clapperton (2009) 
förklarar att det är gratis att skapa en profil varför många företag gör just det, men är 
det överhuvudtaget en fördel för företag att gå med i sociala medier om de inte aktivt 
kan arbeta med och utveckla den egna profilen ställer vi oss frågande till. 

1.3 Problemformulering 
 
Hur kan handels- och tjänsteföretag med internetverksamhet arbeta med sociala medier 
som ett marknads- och kommunikationsverktyg?  

För att få en djupare analys har vi valt att även formulera tre delfrågor. 

Delfrågor: 

• Hur kan kundens relation till varumärken påverkas i sociala medier? 
• Hur ska företag förhålla sig till kommunikation med marknaden i sociala medier? 
• Vilka användningsområden kan skapa värden för företag och vilken roll har 

kunden i detta värdeskapande? 
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1.4 Syfte 
 
Vår uppsats syftar till att belysa svårigheterna som användandet av sociala medier för 
med sig men även möjligheterna. Målet är att uppsatsen ska bli av användning för 
företag som önskar sig större förståelse för sociala medier, hur dem funkar och hur 
organisationer praktiskt kan använda dem för att uppnå olika syften. Vidare vill vi 
framhäva hur sociala medier är ”folkets medier” i den bemärkelsen att företag har svårt 
att påverka allmänhetens agerande i dem. 

1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till business-to-consumer marknaden (B2C) och kommer 
behandla både handels- och tjänsteföretag som har fokus mot internetverksamhet. Vi 
har även valt att fokusera mer på vissa sociala medier som vi studerat; Youtube, 
Facebook, Twitter och företagsbloggar. Denna avgränsning grundar sig främst i deras 
storlek då dessa är de vanligaste sociala medierna som företag idag använder sig av. Det 
finns otaliga exempel på sociala medier varför denna restriktion är nödvändig även om 
vi har behandlat samtliga sociala medier som en grupp i många frågor. 

1.6 Disposition 
 

I första kapitlet ger vi en inledande bakgrund till människors förändrade 
mötesbeteenden och förutsättningarna till att sociala medier kunnat slå igenom så stort. 
Bakgrunden leder vidare in i problemdiskussionen där vi tar upp företags agerande till 
fenomenet sociala medier. Första kapitlet avslutas med en problemformulering och 
syftet med denna uppsats.  

I metoddelen som följer i kapitel två ger vi en förklaring till hur vi har gått tillväga för att 
besvara vår frågeställning. Vi för här även en diskussion om fördelar och nackdelar med 
vårt tillvägagångssätt samt hur den empiriska informationsinsamlingen gått till. 

Tredje kapitlet består av vår teoretiska referensram där vi med teorins röst beskriver e-
handel, e-marknadsföring, social media, marknadskommunikation och service 
management. 

I kapitel fyra presenteras empiri och teoretisk analys vilken utgår från våra intervjuer 
och teorikapitlet.  

I femte kapitlet för vi in vår egen röst och drar slutsatser om det som kommit fram från 
analysen i kapitel fyra . Här ger vi även rekommendationer för vidare forskning i ämnet.  
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2 Metod 

I detta kapitel avser vi redovisa vårt metodval och varför vi just valt detta 
tillvägagångssätt för att utföra vår undersökning. Metodvalet innefattar 
datainsamling, val av informanter samt hur bearbetning av samtlig insamlad 
information skett.  Vi kommer både att diskutera fördelar och nackdelar med våra val. 

2.1 Kvalitativ metod 
 
Vårt val av ämne skedde redan innan kursens början. Att vi ville skriva om sociala 
medier var för oss självklart men angreppssättet var inte givet. Efter att ha studerat 
flertalet slumpmässiga företag och deras aktivitet i olika sociala medier slog det oss att 
de flesta inte verkar ha en tydlig strategi för exponering i dessa medier. Våra 
observationer ledde till att vi kontaktade ett par företag som bekräftade detta och 
hjälpte oss att komma fram till vår problemformulering och vårt syfte med uppsatsen. 

Då vi formulerat vad vi ville ta reda på började vi planera hur vi skulle ta reda på det. 
Valet blev naturligt en kvalitativ ansats med intervjuer som primära källor för 
datainsamling. Anledningen till att vi såg det som naturligt var att vi ville ha en djupare 
analys av hur enskilda företag kan interagera i sociala medier för att skapa en dialog 
med olika marknader. Vår forskning har med andra ord en samhällsvetenskaplig 
inriktning då vi vill beskriva förståelsen för en verklighet. Johannessen (2003) beskriver 
den samhällsvetenskapliga forskaren som en deltagare i den verklighet denne studerar. 
Precis som Johannesson beskriver lever vi i det samhälle vi studerat och vi har alla 
påverkats av fenomenet sociala medier. Johannessen framhäver ett viktigt attribut som 
skiljer den samhällsvetenskapliga forskningen mot den naturvetenskapliga och det är 
att den samhällsvetenskapliga forskarens studieobjekt är kommunicerande och 
tolkande människor. Detta får betydande konsekvenser för hur undersökningen 
genomförs samt hur resultatet tolkas. 

Enligt Allwood (2004) har den kvalitativa metoden formats av sociala konstruktioner 
under en längre tid. Metoden är relativt modern då den tog fart först på 80- och 90-talet. 
Den kvalitativa metoden kan uppfattas som en motsats till den kvantitativa men enligt 
Hansson (2004) är det inte så enkelt. Han förklarar att man inte kan definiera kvalitativ 
som motsatsen till kvantitativ då den kvantitativa metoden är lika svår att definiera. 
Utgången av ett kvantitativt perspektiv, d.v.s. statistisk data, hade inte haft relevans för 
vår uppsats då vi inte haft avsikt att studera kvantitativa egenskaper (Larsson et al, 
2005). Med andra ord skulle vårt syfte inte ens kunna studeras kvantitativt då vi inte är 
ute efter att mäta något i numerisk data (Bryman & Bell, 2005), detta ger den kvalitativa 
ansatsen ett egenvärde som låter oss nå djupare för en bättre förståelse (Allwood, 
2004). Johannesson (2003) beskriver att avsikten med den kvalitativa ansatsen är att få 
fram fylliga beskrivningar som är särskilt användbart då forskaren inte känner till 
fenomenet så bra. 

Vår målsättning med den kvalitativa metoden har varit att undersöka andras 
uppfattning om fenomenet vi valt att studera. Enligt Bryman & Bell (2007) fokuserar 
den kvalitativa ansatsen på att återge individers syn på verkligheten då uppfattningen är 
subjektiv och baseras på individens preferenser. Genom att använda den kvalitativa 
strategin kunde vi i detalj beskriva och analysera forskningsintervjuer (Larsson et al, 
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2005), som har legat till grund för hela vår undersökning. Genom att samla in data som 
representerar ett flertal människors verklighet rörande ett fenomen har vi lyckats bilda 
oss en god och bred uppfattning om ämnet. Dock menar Holiday (2002) att är det 
omöjligt att skaffa sig en komplett förståelse för en individs verklighet varför en viss 
kunskap om fenomenet krävs av forskaren. Tolkningen av insamlad data är av stor vikt 
för att skapa en innebörd av materialet vilket skulle vara näst intill omöjligt utan en viss 
förkunskap. Då vi valt ett väldigt aktuellt ämne har det inte varit några problem att 
förbättra våra egna kunskaper innan vi påbörjat tolkningsprocessen. 

2.2 Urval 
 
Huvudkriteriet för val av respondent är enligt Repstad (2007) att personen i fråga 
besitter viktig och relevant information. Problemformulering ska styra urvalet men det 
betyder inte att typ av respondenter på förhand är givna. De måste självklart 
representera en del av det område som ska undersökas men vilka delar kan variera. Det 
är näst intill omöjligt att finna endast en respondent som kan representera ett helt 
område, därför krävs denna kunskapsvariation. Ryen (2004) fastslår detta då hon 
skriver att urvalet inte kan vara slumpmässigt utan ska vara representativ för vad hon 
kallar en ”minivärld”. Grønmo (2006) fortsätter på samma linje och beskriver ett urval 
med fler respondenter som ett strategiskt urval. Varje utvald individ bidrar på sitt sätt 
till att bilda en komplett undersökning. Till skillnad mot den kvantitativa ansatsen kan 
alltså urvalet inte ske slumpvis utan måste baseras på informanternas tillgång till 
överförbar kunskap (Johannessen 2003). Antalet informanter och exakta urvalskriterier 
är svåra att fastslå i förväg vilket vi inte heller försökte göra. Vi hade kunnat intervjua 
fler respondenter men vi anser att det inte hade påverkat vårt resultat nämnvärt. Vår 
bedömning är att urvalet inte kunde ha gjorts på bättre sätt. 

Då vår undersökning var praktiskt inriktad hade vi ett behov av respondenter som var 
verksamma eller hade kunskap inom området social media i arbetslivet. Vi ville 
undersöka fenomenet så brett som möjligt och sökte därför efter respondenter med 
olika infallsvinklar i ämnet. Vi hörde av oss till ett flertal handels- och tjänsteföretag med 
verksamhet på internet varav två slutligen ledde till intervjuer. Anledningen till att det 
blev dessa företag var att de använde sig av social media i sin kommunikation även om 
det var på olika nivåer. På så sätt fick vi företagens infallsvinkel på möjligheterna med 
sociala medier. 

Då företagsintervjuerna var klara började vi söka ”experter” på området och då främst 
via mediebyråer. Vi upptäckte snabbt att flera mediebyråer anpassat sig till de nya 
medierna och informanter var därför enkelt att finna. Valet föll på en strategisk byrå 
inom online kommunikation samt en kommunikationsbyrå med fokus på sociala medier. 
Under vår inledande datainsamling kom vi genom en blogg i kontakt med en konsult 
som leder arbete inom tjänsteutveckling, kommunikation, kundrelationer och 
affärsutveckling med den gemensamma nämnaren ”digitalt”. 

För att inte alla respondenter skulle bli för lika bestämde vi oss för att även ta in någon 
från den akademiska världen. Efter en tids efterforskning kom vi i kontakt med en 
föreläsare på Göteborgs Universitet som även författat delar av den teori samt artiklar vi 
använt. Nedan följer en beskrivning av samtliga respondenter: 
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• Noelia Guinón, marknadskoordinator på Haléns AB.  
• Elisabeth Lindberg, marknadsföringschef på Travellink AB. 
• Annica Ljungberg, VD på XLNT Communication AB. 
• Erik Ekholm, VD på Skapa AB.  
• Björn Alberts, Senior Partner på Hallvarsson och Halvarsson. Han bedriver även 

en blogg som berör kommunikation, tjänster och affärsutveckling i digitala 
kanaler. 

• Eva Ossiansson, forskare i företagsekonomi och relationsmarknadsföring vid 
Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.  

2.3 Datainsamling 
 
Merriam (2009) fastslår att alla kvalitativa undersökningar innefattar insamlad data 
ifrån intervjuer. Hon förklarar vidare att intervjuer är nödvändiga då ett beteende eller 
andras tolkningar inte kan observeras. ”Den kvalitativa intervjun försöker förstå världen 
ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenhet, frilägga 
deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale 1997). Kvale förklarar att 
den kvalitativa intervjun inte handlar om en person som ställer frågor och en som 
svarar. Det är ett samspel där utbyte av synpunkter sker mellan två eller fler personer 
inom ett bestämt område. Han karaktäriserar vidare forskningsintervjun som ett samtal 
med en struktur och ett syfte.  

Den kvalitativa intervjun är dock bara en av flera varianter. Ett vanligt sätt att skilja på 
intervjuvarianter är att gradera dem efter struktur (Ryen 2004). Den fast strukturerade 
intervjun kännetecknas av på förhand bestämda frågor, ofta med svarsalternativ. Denna 
variant har inget svängrum för följdfrågor och diskussion. Johannessen (2003) liknar 
den fast strukturerade intervjumetoden med den kvantitativa intervjun som bygger på 
frågeformulär, dock utan formulerade svarsalternativ. Denna metod har fördelen att 
svaren kan jämföras mellan informanterna då frågorna är fastställda från början. Vi har 
dock ingen större användning av en jämförelse utan är snarare ute efter att 
informanterna ska komplettera varandra. På den andra sidan ställer Ryen (2004) den 
terapeutiska intervjun med en mycket låg struktureringsgrad, även kallad den 
ostrukturerade intervjun. Då våra respondenter varierade i kunskapsgrad och 
intresseområde passade denna form av intervju oss bättre då den är mer flexibel. Enligt 
Johannessen (2003) är fördelen med den ostrukturerade intervjun att den ger en mer 
informell atmosfär vilket i många fall gör det lättare för informanten att tala fritt. Den 
ostrukturerade intervjun karaktäriseras av teman snarare än frågor (Johannessen 
2003), vilket gör att den inte riktigt beskriver vår metod på ett korrekt sätt. Den delvis 
strukturerade, eller den semistrukturerade intervjun är den intervjuform vi slutligen 
använde oss av (Merriam 2009). Den baseras på en intervjuguide som består av teman 
och generella frågor som tas upp i olik ordning under intervjuerna, (Johannessen 2003). 
”Om poängen är att fånga intervjupersonens perspektiv kommer en utvecklad 
förhandsstruktur att motverka intervjuns syfte” (Ryen 2004). Citatet från Ryen 
beskriver hur avsaknandet av följdfrågor och respondentens möjlighet att påverka 
intervjun kan göra så nödvändig information aldrig diskuteras. Då vi som intervjuare var 
pålästa på ämnet men långt ifrån experter, var det omöjligt för oss att kunna veta exakt 
vad som skulle diskuteras under intervjuerna. Genom att ha en öppen frågeställning 
kunde vi få ut mer ur intervjuerna då respondenterna relativt fritt kunde tala djupare 
om ämnen som vi ännu inte hade full kunskap om. 
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Enligt Trost (2005) är planering innan en intervju av stor vikt för resultatet. Han 
förklarar att det kan vara lämpligt om respondenten får välja plats för intervjun men 
tilläger även att det bör vara en ostörd miljö där respondenten känner sig trygg. 
Johannessen (2003) beskriver att om forskaren själv väljer plats, exempelvis på dennes 
kontor kan respondenten få en känsla av underlägsenhet vilket kan påverka resultatet. 
Vi utgick från att det skulle vara bekvämast för våra informanter att bli intervjuade på 
deras kontor då det inte skulle stjäla för mycket av deras arbetstid. Därför föreslog vi 
detta tidigt i kontakten med samtliga och lät dem även få bestämma tidpunkt under de 
dagar vi var i närheten av deras arbetsplatser. Tre av informanterna hade sina kontor i 
Stockholm medans de övriga tre respondenterna befann sig i Göteborg, varför vi var 
tvungna att ändå avgränsa oss till vissa dagar. Samtliga intervjuer genomfördes 
personligen ”face-to-face” vilket vi anser ger en bättre inblick i en persons verklighet än 
intervjuer via e-mail eller telefon och vi är därför väldigt tacksamma för att samtliga 
respondenter hade tid att ta emot oss.  

Utöver detta ingick även formuleringen av en intervjuguide i våra förberedelser. Vi 
började med att skriva ner vår problemformulering med följdfrågor för att sedan 
formulera delfrågor under varje ämne. Alla frågor i intervjuguiden ställdes inte till 
samtliga respondenter och inte heller i en speciell ordning. Under varje intervju dök nya 
frågor upp som vi antecknade för att använda vidare i vår undersökning. Merriam 
(2009) skriver om problematiken att ställa bra frågor och nämner pilot intervjuer som 
ett sätt att hantera detta problem. Nu använde vi oss inte av pilot intervjuer för att testa 
frågorna men vi tog på liknande sätt lärdom ur varje utförd intervju. Samtliga intervjuer 
spelades in med en digital diktafon efter respondenternas godkännande. Vi anser att vår 
metod fick informanterna att känna sig trygga och att svaren inte på något sätt 
påverkades negativt av våra förberedelser.  

2.4 Forskningsprocessen 
 
Under vår tid vid marknadsföringsprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar har vi 
samtliga i gruppen haft ett gemensamt intresse mot den digitala världen. Genom 
grupparbeten och andra uppgifter riktade mot praktiken har vi fokuserat på att beröra 
internetmarknadsföring i så stor grad som möjligt och har då behandlat bl.a. 
sökvägsoptimering, sökmotormarknadsföring samt andra former av 
internetmarknadsföring. Vi har i vårt arbete kommit i kontakt med sociala medier och 
dess möjligheter för företag men har aldrig gått in djupare på ämnet. Det kändes därför 
naturligt att behandla ämnet sociala medier då det verkligen är i ropet både för 
privatpersoner och för företag.  

Vi hade däremot ingen riktig infallsvinkel på området och började därför redan innan 
uppsatsskrivandet startat göra efterforskningar på olika social medier för att undersöka 
företags aktiviteter. Vi läste även igenom flera uppsatser i ämnet men fick uppfattningen 
att de flesta endast syftade till att beskriva fenomenet. Vår grundidé var att undersöka 
hur organisationer kan nyttja sociala medier, alltså ta det ett steg längre än vad som 
tidigare skrivits. Vi hade även kontakt med ett par företagsledare för att få en känsla av 
vad organisationer vill åstadkomma med interaktion via sociala medier. Vi skrev ner lite 
idéer som vi presenterade för Leif Rytting, kursansvarig för c-uppsatsen, och fick på så 
sätt en klarare bild av vårt syfte. Leif Rytting blev även handledare för oss under 
uppsatsskrivandet.  
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Vi ville inte göra en fallstudie då vi ansåg att det skulle vara för begränsande för vårt 
syfte. Däremot ville vi ändå ha med företag som respondenter i datainsamlingen men då 
som generella experter. Dock bör alltså påpekas att vårt syfte aldrig har varit att göra en 
fallstudie av enskilda företag. Därefter började vi gå igenom teori som vi kunde koppla 
till ämnet och som behövdes för att rama in vårt syfte. Litteraturgenomgången var även 
ett sätt för oss att skapa en djupare förståelse för användningen av sociala medier samt 
skapa oss en uppfattning för vilken sorts kunskap vi var tvungna att samla in via 
intervjuer. Anderssen (1998) beskriver tre olika metoder för litteraturgenomsökning. 
Fråga personer med stor kompetens inom området och som forskaren känner 
förtroende för är det första sättet. Att söka bland tidsskriftsartiklar för att skaffa 
översikt över litteratur är ett annat sätt, medan det tredje är att med hjälp av sökverktyg 
finna litteratur på egen hand. Vi har till störst del använt oss av den tredje metoden då vi 
med Linnéuniversitetets digitala sökverktyg funnit samtlig litteratur med viss hjälp av 
vår handledare Leif Rytting. Detta låg sedan till grund för vår intervjuguide som finns 
bifogad i uppsatsen (bilaga 1). Däremot började vi inte skriva någon teori innan 
intervjuerna. Vi ansåg det vara bäst att först samla in empirin för att sedan koppla den 
till lämplig teori då vi på förhand inte kunde redogöra för vad som skulle framkomma ur 
intervjuerna.  

Bryman & Bell (2007) beskriver den deduktiva ansatsen som den vanligaste formen av 
relation mellan teori och efterforskning. De förklarar att forskaren utifrån denna ansats 
utgår från en hypotes som bygger på redan existerande teori för att sedan jämföra detta 
med verkligheten. Trots att vi genomförde en litteraturgenomgång innan vi samlade in 
empirin har vi inte utgått från teori i vår undersökning. Det låg snarare som en grund för 
djupare förståelse. Vi har istället utgått från våra observationer och intervjuer, d.v.s. den 
induktiva ansatsen (Bryman & Bell 2007). Författarna förklarar att den induktiva 
ansatsen syftar till ett okänt fenomen snarare än att bevisa existerande teori, vilket vår 
uppsats gör. Utvecklingen i social medier går otroligt snabbt och därför har vi valt att 
utgå från ny och färsk empiri istället för teori. Olsson & Sörensen (2007) beskriver en 
kombination av deduktiv och induktiv ansats kallad abduktiv ansats. De menar att 
denna ansats förklarar användning av den deduktiva ansatsen för att öka den teoretiska 
förståelsen för ämnet om forskaren samtidigt har en induktiv arbetsprocess. Då vi till en 
början skapade oss en uppfattning om vår inriktning genom litteraturstudier innan den 
empiriska insamlingen anser vi att vår forskningsprocess i alla fall har en prägel av den 
abduktiva ansatsen. 

Intervjuerna skedde som tidigare nämnt på plats på respektive respondents kontor. De 
tre första intervjuerna bokade vi i ett tidigt skede och första kontakten skedde via e-
mail. De första intervjuerna var inplanerade under två dagar i Stockholm. Då två av oss 
ursprungligen kommer från Stockholm visste vi precis var vi skulle vilket underlättade 
planeringen. Efter de första intervjuerna återvände vi till Kalmar och reflekterade över 
resultatet. Vi hade redan etablerat mailkontakt med en respondent i Göteborg och hade 
ett flertal möjliga intervjuobjekt i samma stad antecknade. Efter reflektionen visste vi 
vad mer vi behövde i vår informationsinsamling och ringde därför upp ytterligare tre 
personer, samtliga i Göteborg, och lyckades boka in möten under två dagar i följande 
vecka. Ingen av oss var helt bekant med staden så vi använde GPS för att planera in 
resan mellan respondenterna. Tack vare god planering slapp vi stressa mellan mötena 
och kom väl föreberedda inför varje intervju. För att inte missa viktiga detaljer använde 
vi oss av en digital diktafon under varje intervju, vilket respondenterna gav oss tillåtelse 
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att göra. Repstad (2007) anser att detta är viktigt då just detaljer kan vara svåra att 
hinna anteckna under mötet. 

Åter i Kalmar igen började det fortsatta arbetet med transkribering och återkopplandet 
av den insamlade empirin med relevant teori. Det var först nu vi kunde sammanställa 
den teoretiska referensramen som vi sedan använde oss av vid den teoretiska analysen 
av empirin. Den teoretiska analysen av empirin är omöjlig att göra utan vår egen 
tolkning av materialet vilket har präglats av hermeneutiken (Allwood 2004). Val av 
teori, tolkning av empiri och kopplingen sinsemellan påverkas ständigt av närvaron av 
våra värderingar, erfarenheter och preferenser vilket Bryman (1997) anser vara 
oundvikligt vid en kvalitativ studie. 

Slutligen inledde vi arbetet med våra egna åsikter kring resultatet med analysen, d.v.s. 
slutsatser och reflektioner. Uppsatsen avslutas med rekommendationer för företag som 
redan använder sig av sociala medier men även de som har för avsikt att starta profiler. 

2.5 Trovärdighet, reliabilitet och validitet 
 
Enligt Grønmo (2006) kan kvaliteten på samhällsvetenskaplig data inte bedömas på ett 
generellt sätt då den är subjektiv snarare än statistiskt representativ. Han menar att 
kvaliteten måste sättas i förhållande till vad datamaterialet syftar att användas till. En 
och samma uppsättning av data kan variera i kvalitet beroende på vilka 
problemställningar som ska belysas fortsätter han. Data är inget som talar för sig själv i 
en kvalitativ analys, den måste tolkas av forskaren påvisar Repstad (2007). Enligt 
Allwood (2004) bygger tolkning på empati och individens förmåga till inlevelse i andra 
personers mentala liv. Han beskriver vidare detta som ett problem då det bygger på en 
förutsättning som inte är självklar, nämligen att forskarens mentala liv fungerar som en 
modell för att tolka andras.  

Ett problem vi kan se som kan uppstå är att forskaren missuppfattar eller misstolkar 
data vilket gör slutsatserna grundlösa. Repstad (2007) ger förslag på hur detta kan 
undvikas genom att låta forskarkollegor se över materialet. Han förklarar att det kan ge 
korrektiv och bidra till nya idéer om hur materialet skall tolkas. All data i form av 
intervjuer vi samlat in har bearbetats av samtliga tre i gruppen och alla har bidragit i 
diskussionen som lett fram till vårt resultat. Vi har dessutom haft stöd av vår handledare 
Leif Rytting varför vi anser att vår tolkning av materialet varit tillförlitlig. 

Grønmo (2006) definierar reliabilitet som hur pass pålitligt datamaterialet är. Han 
menar att reliabiliteten grundar sig på graden av samstämmighet mellan olika 
insamlingar av data om samma fenomen, med samma upplägg på undersökningarna. 
Ejvegård (2009) utvecklar begreppet och inkluderar även användbarheten av 
mätinstrument och måttenhet. Vidare delar Grønmo (2006) in reliabilitet i två 
huvudtyper; stabilitet och ekvivalens. Stabiliteten baserar han på samstämmigheten 
mellan data om samma fenomen vid olika tidpunkter. Då vi utförde datainsamlingen 
under två veckor kan vi inte på något sätt undersöka om resultatet påverkats av 
tidsaspekten. Detta är endast möjligt vid framtida forskning. Ekvivalensen beskriver 
istället överensstämmelsen mellan oberoende datainsamlingar vid samma tidpunkt 
enligt Grønmo (2006). Han förklarar vidare att de oberoende datainsamlingar måste 
baseras på samma uppläggning av undersökning men vara utförda av olika personer för 
att ha hög reliabilitet. Holme & Solvang (1997) förklarar att det inte går att undvika fel i 
insamlings- och bearbetningsprocessen. Forskarens uppgift måste vara att sträva efter 
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att göra felen så små och obetydliga som möjligt fortsätter författarna. I kvalitativa 
undersökningar anser dem att reliabiliteten kan kontrolleras genom att jämföra 
intervjuerna med varandra för att se om informationen kan bekräftas. Holme & Solvang 
(1997) förklarar även att feltolkningar av insamlad data kan minskas om författarna kan 
skapa en närhet till intervjuobjekten. Dem menar att desto bättre forskarna känner 
intervjuobjektet desto bättre förutsättningar har dem att tolka resultatet rätt. Vi anser 
att våra intervjuer varit väl utförda och att ingen annan person med samma upplägg 
skulle ha fått fram ett skiftande resultat.  

Enligt Ejvegård (2009) avser validitet att forskaren verkligen mäter det som denne 
avser mäta. Han förklarar att klara mått och mätmetoder är en förutsättning för hög 
validitet. Grønmo (2006) fortsätter på samma linje och menar att validiteten inte har 
något att göra med tillförlitligheten i data. Vidare menar han att reliabilitet och validitet 
inte påverkar varandra, d.v.s. en undersökning kan ha låg reliabilitet trots hög validitet 
och vice versa. Grønmo sammanfattar begreppet som datamaterialets giltighet i 
förhållande till de problemställningar som ska belysas. Vi har i vår datainsamling utgått 
från en intervjuguide som vi har formulerat efter vår problemformulering. Då det 
insamlade materialet från intervjuerna avser att ge svar på vår frågeställning anser vi att 
det kan ge ett visst mått på validiteten. Vi anser även att valet av intervjuobjekt och det 
faktum att vår data är helt färsk svarar för vår validitet. 

Vad gäller vår litterära insamling av sekundärdata har vi endast använt oss av 
verifierade källor från tidigare studentlitteratur samt annan akademisk litteratur som vi 
funnit via Linnéuniversitetets bibliotek. I vissa fall har vi använt internetsidor för att få 
uppdaterad information om statistik och dessa källor har vi kontrollerat som verifierade 
källor.  

2.6 Metodkritik 
 
Det finns enligt Alvesson & Deetz (2000) vissa problem förbundna med intervjuer som 
inte går att komma undan genom att göra intervjuandet så rationellt som möjligt. Dem 
förklarar vidare att ett bra samtal kräver ansträngning och avsikten med 
forskningsintervjun ofta är att skapa ett gott intryck eller se till att situationen fungerar. 
Författarna menar i relation till detta att undersökningspersoner kan känna sig friare att 
vara ärliga då de fyller i formulär än vid personliga intervjuer. Denscombe (2009) 
fortsätter på samma linje då han påstår att intervjuformen förklarar vad människor 
säger att de gör, snarare än vad de faktiskt gör. Detta är ett problem som är svårt att ta 
sig runt. Vi anser dock att våra frågor varit generella och inte på något sätt personliga 
vilket gör det onödigt för intervjuobjekten att försöka böja svaren till sin fördel. 
Däremot kan vi aldrig veta hur detta påverkat vår metod. 

Alvesson & Deetz (2000) ser även intervjuarnas åsikter och inställning som ett problem 
för frågornas neutralitet. Dem menar att det kan få intervjuobjektet att känna sympati 
för intervjuaren och bli benägen att instämma med dennes påståenden. Våra åsikter och 
inställning till ämnet var innan intervjuerna begränsade och inte märkbara i frågorna. 
Dock kan detta uppfattats på annat sätt av respondenterna. 

Denscombe (2009) beskriver även tidsaspekten som ett problem. Både utförandet, med 
resor till och från olika respondenter, samt avkodning av data är enligt hans mening 
mycket tidskrävande i jämförelse med förkodade frågeformulär. Då våra respondenter 
befunnit sig i olika städer har det tagit mycket tid att resa fram och tillbaka som vi 
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självklart kunde använt till annat arbete. Dock har vi ändå kunnat arbeta något under 
resornas tid men om det hade varit möjligt så skulle en mindre tidskrävande lösning gett 
oss mer tid till analys. 
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3 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer vi återge vad som skrivits i litteraturen 
kopplat till vårt ämne och syfte. Vi börjar med att förklara företags digitala existens i 
avsnittet E-handel för att sedan gå in djupare på fenomenet Social Media. Ämnen som 
också kommer behandlas är marknadskommunikation, relationsmarknadsföring och 
service management.  

3.1 E-handel och E-marknadsföring 

3.1.1 E-handelns uppkomst och utveckling 
 
Turban et al (2010) definierar e-handel som ”när ett företag eller en konsument köper, 
säljer eller byter en produkt eller information över internet eller andra datornätverk”. 
Vidare beskriver Laudon & Traver (2007) hur begreppet e-handel omfattar alla 
kommersiella och digitala transaktioner mellan organisationer och individer. Han 
skriver också hur digitala transaktioner innefattar alla transaktioner som förmedlats 
genom digital teknologi och att detta sker främst genom internet. Kommersiella 
transaktioner innefattar också utbytet av värde exempelvis pengar i utbyte mot 
produkter enligt honom.  

Enligt Turban et al (2010) så var det innovationer som elektroniska tjänster för att 
transferera finansiella medel via datorsystem som bidrog till uppkomsten av e-handel 
under 1970-talet. Efterhand utvecklades teknologier som electronic data interchange 
(EDI) som gjorde det möjligt att transferera dokument elektroniskt. Teknologin EDI 
anslöt allt fler aktörer från finansiella institutioner till producenter och återförsäljare. 

Grundandet av internet startades som ett experiment av den amerikanska regeringen 
1969 (Turban et al 2010). Från början bestod användarna av tekniska personer inom 
regeringen och av forskare som använde internet för att publicera sekretessbelagd data 
men under tidigt 1990-tal utvecklades World Wide Web vilket enligt Derfler (2001)  
innebar en otrolig milstolpe för e-handelns uppkomst då denna teknologi möjliggjorde 
för både företag och privatpersoner att närvara på internet med både text och bild. 
Under den första tiden fick e-handeln enligt Turban et al (2010) en otrolig framfart då 
ett stort antal dot-comföretag etablerade sig på internet. Detta berodde enligt 
författarna på den snabba expansionen på de stora satsningar företag gjort på nya 
nätverk, framsteg i framtagande av ny e-handels mjukvara och på den ökande 
konkurrensen. Detta har enligt författarna resulterat i att nästan alla stora 
organisationer i världen idag har en webbsida där interna och externa intressenter kan 
ta del av företagsinformation. Sedan 1990-talet har E-handeln enligt Derfler (2001) tagit 
många vändpunkter och skiftat fram och tillbaka från B2C till B2B och till B2E 
(Business-to-employee) men enligt Zarella (2010) så var det först år 2005 som sociala 
nätverk och C2C började uppmärksammas på riktigt då nya beteendemönster från 
allmänheten och företag kom att synas på internet.            

3.1.2 Fördelar och nackdelar med e-handel 
 
Internet har enligt Turban et al (2010)  egenskaper som inte bara möjliggör elektronisk 
handel utan egenskaper som leder till stora fördelar gentemot en klassisk fysisk 
försäljning. Exempelvis så har e-handlare inte lika stort behov av en stor personalstyrka 
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jämfört med vad en traditionell fysisk verksamhet har. Dessutom så kan man enligt 
författarna som e-handlare ofta erbjuda större försäljningssortiment. De beskriver också 
hur internet expanderar och komprimerar världen samtidigt eftersom man via internet 
får en större räckvidd samtidigt som avstånden krymps i tid och rum. Detta märks enligt 
Derfler (2001) särskilt väl när man använder internet som en distributionskanal av 
informationsprodukter. Att skicka en fil halvvägs runt jorden tar som bekant inte längre 
tid än ett par sekunder vilket enligt författarna gör att företag som tidigare bara verkat 
lokalt nu kan agera globalt, något som självklart förändrar konkurrenssituationen för 
dessa sorters företag. 

En annan fördel som internet för med sig är nätverksmöjligheterna som inte minst 
återfinns i många sociala medierna. Turban et al (2010) beskriver nätverkseffekter med 
vad som kan liknas vid en snöbollseffekt och förklarar att volym föder volym, att 
nätverkets storlek i sig bidrar till att ytterligare enheter ansluter sig till det. 

Även om mycket har gjorts sedan starten av e-handel så har säkerhetsfrågan alltid varit 
aktuell och många känner enligt Groucutt & Griseri (2004) fortfarande osäkerhet när det 
kommer till elektroniska transaktioner. Detta kan enligt författarna bero på många 
saker. Exempelvis vanan av att fysiskt kunna undersöka produkter som i de flesta fall 
inte är möjligt i en e-handelssituation. En annan nackdel med e-handel är de ökande 
bedrägerierna som sker på nätet. Dessa har enligt Derfler (2001) lett till minskad tillit 
hos många gällande säkerheten att handla online.  

3.1.3 E-marknadsföring 
 

Enligt Groucutt & Griseri (2004) så handlar e-marknadsföring först och främst om att 
vara uppkopplad och sammanlänkad med sina kunder vilket enligt författarna kräver en 
större transparens än i traditionell marknadsföring. Detta eftersom kunderna via 
internet har getts utökade undersökningsmöjligheter exempelvis genom pris- och 
produktjämförelsesajter som har blivit allt vanligare på internet. Dock handlar e-
marknadsföring om mer än internet. Det handlar enligt Mayer et al (2000) också om 
olika elektroniska databaser som exempelvis kan användas för att studera kunders 
shoppingbeteende. 

De vanligaste förekommande typerna av marknadsföring på internet idag är enligt 
Derfler (2001) olika former av bannerannonsering, sökmotorsmarknadsföring (SEM) 
och sökmotorsoptimering (SEO). Dahlén (2002) förklarar hur bannerannonsering kan 
liknas vid digital annons som är till för att fånga användarnas uppmärksamhet och 
bygga intresse för produkten. Vidare skiljer han på transportannonser och 
exponeringsannonser där transportannonsen är till för att leda trafik till en annan 
specifik hemsida medans exponeringsannonsen mer har skyltfönsterkaraktär. 

Turban et al (2010) beskriver hur internet möjliggjorde interaktiv marknadsföring d.v.s. 
ett marknadsföringssätt som tillåter marknadsföraren att interagera med kunderna. 
Interaktionsmarknadsföringen möjliggör också enligt författarna målgruppsriktad 
marknadsföring i och med att man lätt kan söka upp och kommunicera med specifika 
målgrupper. Konsekvensen av detta är enligt Mayer et al (2000) att marknadsföringen 
blir mer och mer skräddarsydd på internet. 
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Mätbarhet 
Clapperton (2009); Safko & Brake (2010)  skriver att en av dem stora fördelarna med e-
marknadsföring är graden av mätbarhet och att möjligheterna att mäta och hämta 
statistik är ännu större i sociala medier än vad de är i traditionell media. Främst syftar 
de till sociala medier som kräver medlemskap vilket innebär att det finns mycket 
detaljerad information om användarna, både geografisk och demografisk. Företag kan 
enligt Karjaluoto (2008) bedriva en mer effektiv och kostnadseffektiv marknadsföring 
tack vare dessa möjligheter att lokalisera och kommunicera med kunderna gratis.  

Carlsson (2010) listar olika sorters kvantitativa metoder med vilka man kan mäta 
effekten med just social media, exempelvis: 

• Unika besökare 
• Antal kommentarer 
• Antal följare, fans 
• Försäljning, omsättning 
• Sökord och fraser i sökmotorer 

Carlsson är dock noga med att förklara hur betydelsen av dessa olika värden kan skifta 
beroende på vilken effekt man vill uppnå. Författaren förklarar att det ibland exempelvis 
kan vara bättre att ha en liten grupp engagerade anhängare än att ha en stor grupp 
oengagerade om man är ute efter att kommunicera med publiken. Men även om dessa 
olika mätningsmetoder av ”hård fakta” ger ett lättbegripligt intryck av hur stora 
effekterna är så poängterar Carlsson även att det finns det ”mjuka värden” som är 
betydligt mer svårmätliga. Dessa mjuka värden kan exempelvis vara ökat förtroende och 
positiv image.  

SEO 
Enligt Dahlén (2002) så finns det studier som visar att om en hemsida inte återfinns på 
första sidan hos en sökmotor så minskar sannolikheten att den ska bli hittad med 60 %. 
Därför menar han att det inte är den bästa produkten som vinner på nätet utan den bäst 
marknadsförda. 

Sökmotorsoptimering handlar enligt Safko & Brake (2010) om att göra sig så attraktiv 
som möjligt gentemot sökmotorer som exempelvis Google och Yahoo. Detta eftersom 
människors sökbeteende som Dahlén (2002) påpekar har förändrats vilket enligt Safko 
& Brake inneburit att konkurrensen mellan företag hårdnar eftersom det bara finns ett 
begränsat utrymme att synas på. Defren (2009) förstärker också betydelsen för företag 
att ha en bra SEO med förklaringen att ens digitala existens är direkt kopplad till hur lätt 
det är att hittas på sökmotorer. En fördel med att bedriva e-marknadsföring så som SEM 
och SEO är enligt Laudon & Traver (2007) att mätbarheten av marknadsföringens effekt 
är enkel då man kan få fram exakta uppgifter över hur många som har klickat på länkar 
och banners. 

Clapperton (2009) skriver att en stor fördel med sociala medier är att användandet av 
dem främjar företagets SEO. Safko & Brake (2010) skriver att detta beror på att Googles 
sökmotoralgoritmer reagerar positivt på ”färskt innehåll” vilket sociala medier i princip 
byggs på. De blir ständigt uppdaterade av användarna och det bidrar till högre ranking 
på Google. Clapperton (2009) berättar också att länkandet mellan olika sidor också ses 
positivt av algoritmerna och att det för företag gäller att välja rätt keywords. Clapperton 
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förklarar keywords som dolda ord kodade i hemsidor som rör verksamheten vilka 
Google i deras sökningar fäster extra stor vikt vid. 

Safko & Brake (2010) förklarar vidare att sökmotorernas algoritmer bygger på tillit och 
sökmotorspråk (keywords, tags etc.) och att deras mål är att kunna lita på din hemsida 
och vara säker på att du är den du säger dig vara. Därför är det enligt författarna vitalt 
att prata sökmaskinernas språk och att alltid vara uppdaterad med eventuella 
”dialekter”. Författarna spinner vidare på relevansen av färskt innehåll och förklarar 
också att algoritmerna är uppbyggda efter att hitta relevant data och att relevans för 
dem hör ihop med nytt material. 

Clapperton (2009) påpekar att det inte bara är text som sökmotorer är intresserade av. 
Ofta finns det funktioner för sök inom både bild, film och ibland musik varför det är 
positivt att lägga upp sådant material också. Detta bidrar också till en högre ranking på 
sökmotorerna om de är kopplade till rätt keywords tillägger han. 

3.2 Social media 

3.2.1 Fenomenet social media 
 
Enligt Safko & Brake (2010) så handlar social media om att möjliggöra konversationer. 
En mer precis definition av författarna är att ”social media refererar till de aktiviteter, 
utföranden och beteenden i communitys av människor som samlar och delar 
information, kunskap och uppfattningar via konversationsbar media online”. 
Konversationsbar media i sig är enligt författarna webbaserade applikationer som 
möjliggör enkel överföring av data i form av text, bild, ljud och video. De förklarar vidare 
hur företag genom sociala medier kan engagera sin publik genom olika strategier. Dessa 
strategier eller kategorier av engagemang inbegriper enligt författarna att konversera, 
samarbeta, utbilda och underhålla publik och syftar till att fördjupa relationerna med 
både existerande och potentiella kunder. 

Ofta så nämns begreppet Web 2.0 i samband med sociala medier och Carlsson (2010) 
förklarar detta som ett samlingsbegrepp vilket avser denna generations webbtjänster 
och affärsmodeller på webben. Web 2.0 kallas enligt Carlsson även för den sociala 
webben varpå sambandet till sociala medier blir lättkopplat. Den sociala webben 
kännetecknas enligt författaren av en interaktionsprägling där stora möjligheter ges till 
samarbete, informationsspridning och konversationer via nätverk. 

Zarella (2010) poängterar att konversationerna som sociala medier syftar till att 
möjliggöra inte går att kontrollera vilket Hast & Ossiansson (2008) har en förklaring på i 
att ”den ökande användningen av informations- och kommunikationsteknologier (ICT) 
har förskjutit marknadsmakten från företag till deras kunder”. De förklarar detta med 
att internet har förvandlat informationsknapphet till vad de kallar 
informationsdemokrati och transparens. Detta kopplat till vad Safko & Brake (2010) 
säger om sociala mediers okontrollerbarhet förklarar att öppenheten som ICT-
användningen fört med sig bidrar till just detta. En annan bidragande faktor till sociala 
mediers okontrollerbarhet är enligt Turban et al (2010) internets likställande 
egenskaper. Författarna syftar till att spelreglerna för hur man verkar på internet är de 
samma vare sig man verkar som företag eller privatperson eftersom alla har samma 
förutsättningar. 
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I sociala medier och nätverk kan man enligt Safko & Brake (2010) dela in användarna i 
olika grupper efter hur långt de har kommit i användandet av sociala medier.  

• ”Smygare” – Har observerande karaktär och bidrar ej till communitys innehåll. 
• ”Noviser” – Börjar engagera sig och bidrar i mindre grad med innehåll. 
• ”Insiders” – Deltar aktivt med innehåll och bidrar till utvecklingen av nätverket. 
• ”Ledare” – Avancerade användare som bidrar till nätverkseffekter genom att 

exempelvis länka innehåll mellan olika nätverk.  
• ”Äldre” – Lämnar nätverket efter ex. missnöje, livsstilsförändring eller tidsbrist. 

Dessa olika faser i vad författarna refererar till som den sociala nätverkslivscykeln styrs 
av vana och aktivitetsgrad och är av relevans när man riktar marknadskommunikation 
mot enskilda individer. Detta eftersom olika individer i olika faser i livscykeln 
responderar på olika sätt i sociala nätverk. Carlsson (2010) skriver också om hur olika 
sorters sociala mediaanvändare kan kategoriseras om en med olika termer än Safko & 
Brake använt. Carlsson nämner också att den största gruppen i sociala medier i Sverige 
består av vad han kallar ”åskådare” vilket kan översättas till en blandning av Safko & 
Brakes ”smygare och noviser”. Carlsson spekulerar att detta är en av orsakerna till 
varför man kan ha en stor följarkrets utan att deras aktivitet på sidan är speciellt stor. 

Clapperton (2009) beskriver sociala medier som kostnadseffektiva verktyg eftersom 
plattformarna är gratis att använda men att användandet av sociala medier kostar i 
engagemang, kunskaper, kontinuitet och tid. Carlsson (2010) konstaterar samma sak 
men är dock noga med att understryka att relaterat till vad traditionell marknadsföring 
kostar så är det fortfarande ett billigt alternativ och om rätt spelat ett väldigt kraftfullt 
verktyg. 

3.2.2 Social mediastrategi 
 
Hast & Ossiansson (2008) förklarar att sociala mediers intåg har fört med nya 
förutsättningar för företag att verka på marknaden och att det idag inte handlar om att 
vara på rätt plats med rätt vara vid rätt tidpunkt utan om att kunna vara närvarande var 
som helst, när som helst, hur som helst. Detta har enligt författarna inneburit en ny 
affärslogik för företag att förhålla sig till. Eftersom kunderna får en allt mer 
dominerande roll i värdeskapande så är det enligt Hast och Ossiansson viktigt för 
företag att söka en dialog med dessa.  

Carlsson (2010) ger flera exempel på varför företag ska börja nyttja sociala medier. 
För det första menar hon att man genom användande av sociala medier inte längre är 
begränsad till traditionella medier för att kommunicera med världen vilket ofta innebär 
en mellanhänder. Man får istället enligt författaren en direktkontakt med kunder och 
allmänheten och fullständig kontroll på det som publiceras. Vidare så skapas chanser till 
en dialog där man kan besvara frågor och bemöta eventuell kritik. Carlsson förtydligar 
också att dialogen inte behöver vara produktorienterad utan kan ha ett informerande 
syfte om andra delar av företaget eller vara av stödjande slag, exempelvis i form av 
kundtjänst. Även rekrytering och internkommunikation nämner hon som 
användningsområde där social media är användbara.  

Enligt Safko & Brake (2010) så bygger en lyckad satsning i social media på en bra 
strategiplattform som grundar sig på fyra ”pelare”: kommunikation, samarbete, 
utbildning och underhållning. Dessa pelare representerar olika kategorier av 
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publikengagemang som företag enligt författarna behöver se över när de äntrar den 
sociala mediemarknaden. Första pelarbenet uppmanar till att undersöka vad företaget 
vill kommunicera och hur man ska göra detta. Pelare två, samarbete syftar till att förstå 
värdet av samarbete och hur man kan utveckla kundrelationerna till att även inbegripa 
samarbete för att utvinna detta värde, något som sociala medier möjliggör. Den tredje 
pelaren innebär en översyn på hur man kan använda sociala medier som 
utbildningskanaler vilket kan underlätta vissa tjänsteprocesser. Slutligen ska fjärde 
pelaren uppmana till att undersöka underhållning som en del av 
marknadskommunikationen i sociala media eftersom humor enligt författarna har 
kommit att bli en av de största anledningarna till varför företag blivit så populära i 
sociala medier som exempelvis YouTube. 

Safko & Brake (2010) för också resonemang om hur viktigt begreppet kontroll har blivit 
för företag idag då de ofta försöker kontrollera allt som går i deras organisationer. Allt 
ifrån leverantörskedjor till företagskulturen och varumärket. Författarna förklarar att 
företag som önskar vara framgångsrika i sociala medier dock inte kan hålla en 
fullständig kontroll utan måste öppna upp organisationen för omvärlden. Detta skriver 
Clapperton (2009) vidare om och tillägger att ”öppenhet är ett måste för en fungerande 
kommunikation mellan företaget och dess publik vilket social media trots allt handlar 
om att möjliggöra”. Clapperton skriver också att eftersom man i vissa fall kan ändra 
inställningar gällande kommentarsfunktionen eller radera kommentarsinlägg så kan 
man mer eller mindre censurera innehållet på i de sociala medierna. Hast & Ossiansson 
(2009) behandlar just detta ämne och skriver om betydelsen att företag bemöter det 
som sägs. De jämför informationen som sprids via sociala nätverk som ett slags ”digital 
graffiti” i den bemärkelsen att den är svår att tvätta bort och hur som helst dyker upp 
om och om igen. Fast även om man inte kan kontrollera det som skrivs om företaget i 
sociala medier så kan man ändå enligt Safko & Brake (2010) påverka publikens intryck 
av det skrivna genom att bemöta kritiken på ett bra sätt. 

Enligt Hast & Ossiansson (2009) så bör man som företag vara medveten och 
uppmärksam på vad som skrivs och sägs om en i bloggar och sociala medier. Detta 
menar de man kan göra genom att söka i sökmotorerna och övervaka bloggar med 
inflytande över företaget eller branschen. Björnram & Lindholm (2009) betonar att 
ärlighet är av största betydelse när företag kommunicerar via sociala medier vilket 
också stöds av Clapperton (2009), Hast & Ossiansson (2009), Safko & Brake (2010)och 
Carlsson (2010). Enligt Björnram & Lindholm (2009) är detta något som företag måste 
acceptera eftersom en envägskommunikation inte resulterar i lika starka relationer. Ek 
& Åhsgren (2009) skriver vidare hur viktigt det är att företag som bestämmer sig för att 
använda sociala medier ”förstår den flexibilitet och frihet som lockade konsumenterna 
från början”.  

Carlsson (2010) skriver om att människors reklamtrötthet ökar. Detta motiverar hon 
med att allt fler brevlådor pryds med ”reklam nej tack” och att folk i allmänhet väljer 
bort reklam om de ges möjlighet. Dessutom ökar användningen av reklamblockerande 
program på webben stadigt enligt henne. Carlsson skriver vidare att ”människor inte 
längre vill ha en standardpaketerad reklam utan vill hellre själva kunna välja själv vilken 
användbar information man är ute efter. Den traditionella sortens marknadsföring som 
karaktäriseras av att man skickar meddelanden mot sin publik utan att de själva valt det 
kallas enligt Turban et al (2010) för push-marknadsföring. Motsatsen enligt författarna 
är en pull-strategi som går ut på att man gör sin marknadsföring tillgänglig men att 
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kunden själv får välja om, och i vilken utsträckning de vill ta del av den. Carlsson (2010) 
förklarar hur kombinationen av människors reklamtrötthet och selektivism tillsammans 
med sociala mediers ”pull-funktion” gör sociala medier till bra marknadsföringskanaler 
då det är upp till den enskilde att ta ställning till om denne vill ta del av företagets 
information.  

Dahlén (2002) skriver att olika sorters produkter måste marknadsföras på olika sätt 
beroende på produktens orientering. Han skiljer på ”tänkprodukter” och på 
”kännprodukter”. Tänkprodukter exemplifierar han med tandkräm, diskmedel och 
pensionsförsäkringar vilka får representera produkter som kan anses vara 
problemlösare. Kännprodukter omfattas enligt honom exempelvis av modekläder, 
motorcyklar och resor dvs. produkter som omfattar större känslor. Enligt Dahlén så 
finns det påtagliga skillnader i hur man ska kommunicera med målgruppen för dessa 
produkter för att nå önskad marknadsföringseffekt. Reklam för tänkprodukter möter 
enligt honom en rationell, jämförande publik som behöver övertygas medan 
kännprodukter möter en kännande, passiv publik som vill förföras. 

3.2.3 Facebook 
 
Facebook grundades i februari 2004 av Mark Zuckerberg och är ett digitalt mötestorg 
för både existerande kontakter men även nya då det är möjligt för användaren att 
integrera med sina vänners kontakter (Clapperton 2009). Nätverkssajten möjliggör för 
användarna att uttrycka sig i ljud, bild, text och film genom en mängd av applikationer 
och enklare spel och har sedan 2007 enligt Safko & Brake (2010) öppnat upp för andra 
sajter och användare att utveckla egna applikationer. Detta har enligt författarna varit 
mycket intressant för marknadsförare då de gratis getts chansen att exponera sitt 
företags varumärke. Facebook’s kanske viktigaste attribut ur marknadsföringssynpunkt 
är enligt Safko & Brake den information användarna delar med sig i sin profil. Genom att 
ange geografiska, demografiska och psykografiska egenskaper kan annonsering enligt 
författarna styras och göras mer personlig för ett bättre resultat. Med över 400 miljoner 
användare över hela världen så vidhåller Hast & Ossiansson (2008) att detta är en 
kritisk förutsättning för lyckad annonsering. 

Clapperton (2009) ger flera användbara tips när det kommer till företags användning av 
Facebook. Han beskriver bl.a. att det är viktigt för företag att inte underskatta den 
ansträngning som krävs att man lägger ner vid en Facebooksatsning. Övervakning av ett 
så stort media tar mycket tid och engagemang. Safko & Brake (2010) poängterar också 
att man bör tänka på budskapen man sänder ut eftersom de blir så påtagliga i följarnas 
nyhetsflöde. Författarna understryker också att budskapen måste ha tillräckligt stor 
relevans och värde för att följarna inte ska irritera sig på dem vilket kan leda till att de 
går ur gruppen. Vidare så föreslår författarna att man bör integrera andra sociala medier 
i Facebook eftersom alla användare kanske inte följer dessa också. Detta kan exempelvis 
ske i form av en integrerad YouTube kanal eller blogginlägg enligt Carlsson (2010). 

Björnram & Lindholm (2009) förespråkar att företags Facebooksidor inte bara ska ses 
som ett verktyg för B2C utan att också C2C ska få ett naturligt utrymme i form av 
exempelvis diskussionsforum och omröstningar. På så sätt menar författarna att 
diskussionsdeltagarna kan fungera som fokusgrupp åt företaget. De ser också Facebook 
som ett bra verktyg för eventmarknadsföring vilket företag kan dra stor nytta av. 
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Innan man som företag börjar använda sig av Facebook så föreslår Carlsson (2010) att 
man läser igenom användaravtalet ordentligt då Facebook exempelvis behåller sig 
rätten att återpublicera allt material som användaren publicerar. 

3.2.4 YouTube 
 
YouTube är en videoklippswebbsida där materialet laddas upp av dess användare 
(Clapperton 2009). Webbplatsen grundades 2005 av tre tidigare anställda på PayPal i 
ett garage och har enligt Safko & Brake (2010) sedan dess vuxit explosionsartat till att 
idag rankas som en av internets topp 10 mest populära webbplatser. YouTube visar 
enligt Turban et al (2010) över en miljard videoklipp dagligen och företagets slogan 
”Broadcast yourself” förklarar enligt Safko & Brake (2010) företagets affärsidé: ”att 
tillhandahålla möjlighet för videouppladdning”. För att kunna ladda upp videoklipp 
behöver man registrera ett konto men man behöver inget konto för att se på andra 
användares videoklipp (Clapperton 2009). YouTube fungerar också som ett forum där 
användare enligt Turban et al (2010) kan kommentera olika videoklipp vilket har gjort 
att även företag väljer att etablera sig på YouTube där de exempelvis laddar upp 
kampanjfilmer och videobloggar som kan diskuteras. 

Enligt Clapperton (2009) så har YouTube börjat attrahera en allt bredare målgrupp efter 
att under en tid varit präglat av yngre användare. Detta menar han gör sidan till en 
utmärkt informationskanal vilket bl.a. har visat sig när några av världens ledare har 
använt YouTube som en viktig del i deras kampanjer eller nyhetsuppdateringar. Enligt 
Safko & Brake (2010) så fungerar tjänsten synnerligen bra också som utbildningskanal 
då företag kan lägga upp instruktionsvideos. Detta menar författarna kan vara till stöd 
för kundtjänst och teknisk support som kan dra stor nytta av videoförmedling beroende 
på produkten eller tjänstens orientering. Vidare talar författarna om hur man kan 
använda YouTube som en inspirationskanal där man kan lägga upp material som kan 
inspirera tittaren och locka till köp utan att filmerna ses som en reklamvideo. Dessutom 
så adderas en viss legitimitet menar författarna då andra tittare också kan kommentera 
innehållet.  

Clapperton (2009) föreslår att man bör tänka på materialets format innan man lägger 
upp det. Fler och fler användare ser nämligen YouTubeklipp i sina mobiltelefoner vilket 
gör att mindre format lämpar sig bättre då. Bäst är såklart enligt författaren om man kan 
erbjuda olika sorters format så att tittaren själv kan anpassa för bästa användning. 
Vidare påpekar Clapperton att företag kan använda YouTube för internkommunikation 
då man kan reglera vilka som kan se klippet. Exempelvis kan man begränsa åtkomsten 
till endast företagets anställda och då skicka meddelanden till dem via YouTube. 
 
Björnram & Lindholm (2009) poängterar att det inte bara är företagens egen 
användning av de sociala medierna som kan vara till nytta till företagen. Genom att 
uppmuntra sina kunder till att själva bidra med material till medierna så ökar man inte 
de virala effekterna utan också bidrar också till en bättre SEO. Ett bra och bland företag 
populärt sätt att göra detta är enligt författarna att anordna tävlingar där de tävlande får 
lägga upp sitt tävlingsbidrag vilket exempelvis kan vara hemmagjorda reklamfilmer på 
YouTube.   
 
Safko & Brake (2010) understryker att man inte ska förvänta sig en omedelbar succé 
bara för att man har lagt upp en film på YouTube. Det krävs enligt författarna ett visst 
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arbete för att få filmen uppmärksammad. Filmen behöver exempelvis ha rätt taggar så 
att sökmotorerna (både externa men också YouTube´s egen sökfunktion) hittar den lätt 
och kan koppla ihop den med liknande klipp.  

3.2.5 Twitter 
 
Twitter är en social nätverksplats och microblogg på internet med miljontals 
registrerade konton (Safko & Brake 2010). Tjänsten möjliggör för användare att 
uppdatera sin webbdagbok och läsa andra användares uppdateringar, såkallade 
”tweets” vilka syns på användarens profilsida och skickas ut till andra användare som 
anmält intresse för olika bloggar (Clapperton 2009). Många företag är även verksamma 
på Twitter och arbetar ständigt enligt Turban et al (2010) med att bibehålla en god 
kundkontakt med deras kunder och besökare för att lära sig av dem. Vidare säger 
författarna att vissa företag enbart kommunicerar via bloggar, andra genom att lyssna 
på vad kunder vill ha och en del företag kombinerar dem båda.  Detta gör Twitter till ett 
utmärkt redskap för företag enligt Meerman (2009)  som menar att Twitter borde vara 
en självklar tjänst företag borde använda sig utav idag  

Twitter är enligt Zarella (2010) ett utmärk verktyg för att få leverera meddelanden som 
behöver nå mottagaren snabbt. Han påpekar att tjänsten inte är byggd eller tilltänkt för 
att fungera för längre konversationer utan för snabba budskap.  

Clapperton (2009) och Larsson (2010) påpekar båda att företag bör mana till en större 
interaktion med följarna på Twitter än den som många företag bedriver idag. Enligt 
Clapperton (2009) så har nämligen företag en tendens att glömma att det är ett socialt 
medium och bara basunera ut budskap vilket ofta resulterar i irritation hos följare och 
att dessa lämnar. Vidare tips ifrån Clapperton är att man ska vara försiktig med hur 
mycket plats man tar upp hos följarna. Eftersom allt du skriver i den vanliga ”feeden” 
syns hos din följare så kan det vara fördelaktigt att flytta längre diskussioner till en 
annan meddelandefunktion som också finns tillgänglig men som inte alla kan se på 
Twitter. 

Meerman (2009) skriver att Twitter är ett väldigt mobilt socialt media eftersom man lätt 
kan ”twittra” med hjälp av sin mobiltelefon. Han tilläger också att företag har stor nytta i 
att följa vad andra säger av dem eftersom många använder Twitter som en sorts dagbok 
där de berättar om vad de upplever. Safko & Brake (2010) skriver också att företag bör 
lyssna på vad som sägs på Twitter eftersom möjligheten finns kommentera på det som 
sägs om sig själv. Hast & Ossiansson (2009) skriver att man bäst bemöter kritik i bloggar 
genom att reagera mot det som har skrivits med korrekt information.  

3.2.6 Bloggar 
 
Begreppet blogg kommer enligt Meerman (2009) ifrån ordet weblog och kan beskrivas 
som en dagbok online. En blogg kan vara just en personlig dagbok men enligt Safko & 
Brake (2010) så räcker inte denna beskrivning riktigt till. En blogg kan enligt dem även 
vara en journalistisk publikation, en tabloid i bloggformat, en pryl- eller spelsajt, ett 
debattinstrument, etc. Det gemensamma ligger enligt författarna i publiceringsfilosofin 
och inte i innehållet eller i vilka det är som publicerar. Det centrala i en blogg är enligt 
Clapperton (2009) kommunikation, vilket innebär att en kommenterings funktion måste 
finnas för att publiceringen ska få kallas blogg. Kommentarer till blogginlägg behöver 
enligt Safko & Brake (2010) inte ske direkt i bloggen utan kan publiceras i andra bloggar 
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som då blir länkade till det ursprungliga inlägget vilket dessa begrepp syftar på. På detta 
sätt bildar bloggvärlden enorma nätverk som kan utnyttjas i marknadsföringssyften.  

Företagsbloggar har enligt Clapperton (2009) blivit ett vanligt förekommande fenomen 
där företagen utnyttjar publiceringsverktyget för att distribuera nyheter om företaget. 
Detta säger han kräver att man har en produkt eller tjänst som har ett nyhetsvärde för 
användarna. Safko & Brake (2010) vidhåller att bloggar i vissa fall även kan användas 
för direkt interaktion med kunder, exempelvis genom kundtjänst. 

Carlsson (2010) skriver att man genom lite mer informell kommunikation på bloggar 
kan stärka varumärket då man visar en mer personlig sida av de som jobbar i företaget. 
Vidare skriver hon att man genom bloggande också kan stärka sin position i branschen 
genom att erbjuda exempelvis expertråd, inspirationsbilder eller produktfakta. 
Meerman (2009) ser övervakning som ett av de största skälen till varför företag ska 
bejaka bloggande. Att gratis få veta vad allmänheter skriver och tycker om dig är något 
som han sätter ett väldigt stort värde på eftersom man har chansen att bemöta det som 
sägs. Författaren påtalar också om att det finns speciella sökmotorer för bloggar som 
man kan använda för just övervakning. 

Enligt Zarella (2010) så är bloggande tidskrävande men något som betalar sig i längden 
då det exempelvis kan reducera nykundsbearbetning och avbelasta traditionell 
kundtjänst. Hon skriver också att synligheten i sökmotorerna ökar vid bloggande 
eftersom materialet ofta är sökbart. I det ämnet tilläger Clapperton (2009) att man bör 
använda sig av ”taggar” och keywords i så stor utsträckning som möjligt när man 
bloggar för att stärka SEO’n. 

Sweeney (2009) skriver att man inte bör överskatta bloggandets effekt och att en 
bloggsuccé oftast inte kommer omedelbart. Det tar enligt författaren tid och tålamod att 
bygga upp en publik och få bloggen att fungera effektivt. Hon skriver också att många 
företag idag stirrar sig blinda på SEO-fördelarna som kommer med bloggande och att ett 
åsidosättande av sina mänskliga besökare kommer leda till mindre trafik på sidan vilket 
slutligen också är dåligt för SEO’n. 

3.3 Marknadskommunikation 

3.3.1 Målgrupper och segmentering  
 
En målgrupp består enligt Armstrong & Kotler (2008) av ett antal potentiella köpare 
som delar samma behov och författarna påtalar att företag måste välja vilken målgrupp 
dem ska vända sig mot. Första steget i processen är enligt författarna att välja målgrupp 
och att noggrant dela upp marknaden i olika kundsegment för att sedan välja vilket eller 
vilka segment företaget ska fokusera sig på. Fill (2006) definierar begreppet 
kundsegment på följande sätt; ”Ett kundsegment är en grupp konsumenter som 
responderar på ett likartat sätt på en marknadsåtgärd”. Grönroos (2008) förklarar att 
man inte bör vända sig till alla kundsegment då det kan bli väldigt svårt att tillfredställa 
alla segment på ett bra sätt vilket istället kan detta resultera i att organisationen inte 
tillfredställer någon alls.  

Lamb et al (1994) skriver att en marknad kan segmenteras på många sätt. Författarna 
lyfter fram olika segmenteringsalternativ som är typiska i e-miljöer; geografiska, 
demografiska, psykografiska, geo-demografiska och beteendesegment. Groucutt & 
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Griseri (2004) förklarar att geografisk segmentering tidigare alltid varit förknippat med 
en fysisk plats, exempelvis en butik. Numera är det dock enligt författarna vanligt att 
man också räknar in virtuella platser i den geografiska segmenteringen. Den 
demografiska segmenteringen tar enligt Groucutt & Griseri hänsyn till kunders ålder, 
kön och kulturella bakgrund. Geo-demografiska segment är en blandning av geografisk 
och demografisk information som författarna skriver att man kan använda för att bygga 
profiler för individer eller grupper av människor på internet. Psykografiska segment 
handlar enligt Lamb et al (1994) om hur individer och grupper väljer att leva sina liv 
eller mer specifikt vilka sociala klasser, livsstilar och olika typer av personligheter som 
de besitter. Man kan också enligt författarna segmentera psykografiskt efter individers 
känslor, behov, begär, strävan och åsikter. Lamb et al förklarar beteendesegmentering 
som ett sätt att dela upp marknaden efter konsumentkunskap, attityder, användning 
eller respons på en produkt och författarna skriver att många marknadsförare tycker att 
beteendevariabler är den bästa startpunkten vid byggandet av marknadssegment. 
Turban et al (2010) skriver hur man genom olika versioner av samma tjänst kan 
tillgodose behov hos grupper på olika kunskapsnivåer. Han förklarar att den upplevda 
kvaliteten på tjänsten genom en sådan versionshantering inte riskerar att försämras 
eftersom inte oerfarna användare hamnar tillsammans med vana användare i en grupp 
då.  

Normann (2000) skriver om individualisering av tjänster och att man mer eller mindre 
kan anpassa tjänster till mindre grupper eller ner till individnivå beroende på tjänstens 
karaktär. Han skriver att man exempelvis kan göra indelningar som grundas på 
skillnader i livsstil, livsövergångar och önskade former för deltagande. Vidare nämner 
han att man kan anpassa innehållet i tjänsten och nämner postorderföretag som ett bra 
exempel eftersom de ofta skickar ut erbjudande anpassade efter kunden. 

3.3.2 Gerillamarknadsföring 
 
Lagrosen & Svensson (2006) beskriver begreppet gerilla marknadsföring som ”ett sätt 
att genom kreativa innovativa kommunikationstekniker försöka nå ett maximalt resultat 
på begränsade resurser”. Margolis & Garrigan (2008) förklarar att termen 
gerillamarknadsföring ursprungligen kommer från begreppet gerillakrigsföring och 
bygger på principen att ”en liten specialiserad styrka kan attackera sina mål på ett 
framgångsrikt sätt genom att använda sig av överraskande och oväntade strategiska och 
taktiska metoder”. För att öka genomslagskraften använder man sig vid 
gerillamarknadsföring enligt författarna av en kombination av flera olika andra 
marknadsföringsmetoder.   

Enligt Gustavsson (2009) så finns det studier som visar att människor blir mer 
resistenta mot budskap som kommer från traditionella marknadsföringskanaler vilket 
han ger som orsak till varför gerillamarknadsföring kan anses vara så effektiv. Safko & 
Brake (2010) hävdar att social media fortfarande inte är speciellt förknippad med 
kommersiella budskap vilket enligt dem förklarar varför marknadsföring i social media 
är så effektiv. Margolis & Garrigan (2008) instämmer i att sociala medier, och mer 
specifikt Facebook och Twitter är effektiva kanaler för gerillamarknadsföring. 

Margolis & Garrigan (2008) skriver också att gerillamarknadsföringsmetoderna syftar 
till att nå ut till specifika målgrupper och det innefattar användandet av moderna 
medier men också andra mer traditionella marknadskanaler som exempelvis 
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direktreklam och produktplacering. Men även om det alltid enligt författarna finns en 
tilltänkt målgrupp vid en gerillamarknadsföringskampanj så blir dock oftast 
allmänheten enligt Gustavsson (2009) en indirekt målgrupp då denna ofta nås med 
gerillamarknadsföringens spridande egenskaper. 

Margolis & Garrigan (2008) listar fyra punkter för varför företag bör använda sig av 
gerillamarknadsföring: 

• För att det är unikt då det handlar om att göra någonting som aldrig gjorts innan 
och detta kommer att resultera i en bättre kommunikation till kunder.  

• Istället för att spendera pengar där det inte behövs så träffar man sina 
konsumenter direkt där dem vistas.  

• Pengarna du spenderar är specifikt riktade till att skapa en önskad effekt för en 
specifik konsument på ett specifikt sätt vid en specifik tid, så pengarna är 
spenderade på de folk där påverkan kommer vara störst.  

• Eftersom det är något unikt man gör så blir aktionerna oftast väldigt 
uppmärksammade hos målgruppen man har kommunicerat med och om man har 
tur kan man även få massmedial uppmärksamhet.   

Gustavsson (2009) hävdar att gerillamarknadsföring är ämnad för att synas och skapa 
en word-of-mouth effekt och att marknadsformen därför kan anses som relativt 
kostnadseffektiv.               

3.3.3 Viral marknadsföring och word-of-mouth 
 
Enligt Turban et al (2010) så är viral marknadsföring något som syftar till word-of-
mouth marknadsföring där kunderna själva marknadsför en produkt genom att föra 
vidare information om den till andra. Det är en teknik som funnits länge men som har 
ökat i användning i och med Internets intåg och sociala nätverk. Word-of-mouth (WOM) 
innebär i sig enligt Mossberg (2003) en socialt interaktiv marknadsföringsform av icke 
kommersiell karaktär som vars uppkomst är ifrån kunders upplevelser. Mossberg 
menar att det ligger i människans natur att tala om sådant som man varit med om och 
speciellt om sådant som kan fånga intresset hos andra. Hon berättar också om WOM’s 
legitimitet då den framstår som icke kommersiell och säger att det väger tyngre än 
någon annan sorts kommersiell kommunikation. 

Grönroos (2008) förklarar hur en potentiell kund ser en person som har personlig 
erfarenhet av tjänsteföretaget som en pålitlig objektiv informationskälla och att det 
tycks också finnas ett samband mellan mängden WOM-referenser och ett företags 
relativa tillväxt inom sin bransch. 

Meerman (2009) skriver om virala effekter och pratar om hur internets egenskaper och 
speciellt möjligheten att ladda upp videomaterial till en bred publik har fått stora följder 
för viral marknadsföring. Virala fenomen sprids idag otroligt snabbt och innehållet har 
utvecklats från att främst vara informativt till att också hålla ett visst 
underhållningsvärde vilket enligt honom är väldigt vanligt på YouTube. Turban et al 
(2010) berättar att just sociala nätverk lämpar sig bra för viral marknadsföring eftersom 
de tillåter spridning av så väl text, bild och ljud och bekräftar att YouTube blivit ett nav 
för användandet av viral marknadsföring. 
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3.3.4 Opinionsledare 
 
Kotler & Armstrong (2008) definierar begreppet opinionsledare som en person inom en 
referensgrupp som pågrund av sin speciella förmåga, kunskap, personlighet eller andra 
kännetecken influerar andra. Björnram & Lindholm (2009) förklarar vidare hur 
begreppet opinionsledare ursprungligen tog form genom vad han kallar 
”tvåstegshypotesen”. Det började på 40-talet vid tiden för ett presidentval i USA då 
undersökningar kring mediers påverkan på människor gjordes. Från undersökningarna 
kom man enligt författarna fram till att vissa människor påverkar andra mer i frågor de 
tagit del av genom medier. Författarna berättar vidare att WOM marketing kom som ett 
direkt resultat av detta.  

Windahl et al (2009) skriver att tidigare forskning på WOM haft stort fokus på 
säljeffekter medans dagens studier mer inriktas på relationen mellan konsument och 
företag. Relationsforskningen har enligt författarna visat att det är väldigt viktigt att 
skapa en god relation med opinionsledaren eftersom denne tenderar att i allt högre grad 
påverka andra.  

Mossberg (2003) lägger fram ett antal argument om varför opinionsledare är särskilt 
effektiva i att påverka andra konsumenter i deras köpbeslut. Hon skriver att 
informationsspridningen underlättas genom att ”människor litar mer på information 
som ges av personer i samma ålder, med motsvarande socioekonomiska bakgrund och 
som delar samma intressen”. Författaren berättar också att de som söker information 
dessutom ofta gör det hos personer med mer kunskap och erfarenhet än de själva har. 
Solomon (1999) skriver att ”det är därför intressant för företag att identifiera vilka 
personer i omgivningen som är inflytelserika och påverkar konsumenters köpbeteende”.  

Eftersom kunder och bloggare idag utvärderar och rekommenderar produkter via 
hemsidor så är det enligt Björnram & Lindholm (2009) lätt höra vad människor tycker 
om olika produkter. Detta har enligt Trusov et al (2009) i sin tur resulterat i att 
människorna blir opinionsledare för andra när de frambringar sina åsikter kring olika 
produkter eller företag. Windahl et al (2009) berättar vidare att man kan dela in 
opinionsledare i två grupper, talkers; de som aktivt påverkar andra och passive leaders; 
de som inte aktivt påverkar andra men som blir tillfrågade i ämnet. Vidare förklarar 
författarna att det som opinionsgrupperna har gemensamt är att de båda har mer 
ämnesrelaterad kunskap än dem som följer, så kallade ”followers”, dock är talkers bättre 
informerade än passive leaders. Inom sociala medier blir opinionsledarbegreppet enligt 
Trusov et al (2009) synnerligen intressant då opinionsledarna har makten att bestämma 
vilka ämnen som skall uppmärksammas. 

3.3.5 Relationer i Sociala medier 
 
Enligt Safko & Brake (2010) så är sociala medier bra kanaler för att hantera och stärka 
kundrelationer eftersom medierna erbjuder förutsättningar för sociala relationer som 
annars är svåra att åstadkomma. Detta eftersom nätverkseffekterna i sociala medier blir 
så pass stora. Har man en relation i form av en vänskap på Facebook så får respektive 
sidas egna nätverk enligt Safko & Brake information om relationen vilket bidrar till 
dessa nätverkseffekter. Gummesson (2002) har döpt en av sina 30 relationer till E-
relationen och den behandlar hur människors olika elektroniska relationer ser ut idag. 
Han skriver att ”internet har gått ifrån att ha varit en elektronisk informationsplats” till 
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att ha blivit ”en scen för upplevelser och social kontakt”. Han beskriver vidare hur 
internet bl.a. erbjuder möjligheter för C2C-relationer och att detta bidrar till större 
interaktionsmöjligheter mellan användarna i sociala nätverk. Detta menar han skapar 
förutsättningar för att hitta nya vänner på nätet då interaktionen ofta sker kopplat till 
delade intressen.  

Matthing (2004) fortsätter med att förklara hur denna sortens sociala e-relation kan 
vara av utbildande karaktär vilket kan vara fördelaktigt för företag då man kan få 
kunder som redan har nödvändig information om tjänsten eller produkten innan 
konsumtionen. Grönroos (2008) beskriver hur den här sortens informerade kunder kan 
förenkla tjänsteprocessen för företag och höja värdet och den upplevda kvaliteten på 
tjänsten. Det kan också enligt honom vara kostnadseffektivt för företaget då man inte 
behöver lägga tid på att utbilda kunden. 

Gummesson (2002) beskriver även att e-relationen kan vara av B2C-karraktär och hur 
sociala nätverk kan förändra relationens karaktär ifrån att vara kommersiell till att bli 
rent vänskaplig. Detta eftersom man i sociala nätverk talar med varandra, ger varandra 
förtroende och tillbringar fritid tillsammans. Vidare tilläger han att vänskapsbaserade 
nätverk har stor stabilitet men att denna stabilitet bygger på att nätverkets medlemmar 
inte bryter oskrivna lagar. Både Safko & Brake (2010) och Clapperton (2009) beskriver 
ett förtroende mellan användare i sociala nätverk som bygger på att man endast delger 
varandra intressant och relevant information. Enligt författarna är ett brytande av detta 
förtroende en vanlig källa till varför användare väljer att lämna nätverk. 

Safko & Brake (2010) säger att det finns vissa risker med sociala relationer eftersom de 
inte går att kontrollera. Information och åsikter kommer hur man än gör att spridas 
genom sociala kanaler och det ända sättet att hantera det som sägs är att lyssna noga 
och försöka väga upp det som sägs genom att kommentera felaktigheter och visa 
uppskattning för positiva inlägg. 

3.3.6 Varumärken, positionering och image 
 
Hultén (2008) beskriver hur dagens tidsanda och samhällskultur tagit sig uttryck i en 
allt högre grad av individualisering och att människor genom sin konsumtion av 
varumärken kan skapa sig nya identiteter och självbilder. Haig (2004) skriver att 
varumärken ursprungligen härstammar från brännmärkning av boskap vilket gjordes 
för att identifieringen av djurets rättmätiga ägare skulle bli enkel. Han skriver vidare att 
vitsen med varumärken idag fortfarande handlar om att särskilja sig ifrån andra och att 
tala om vem man är genom varumärket. Ett företags identitet är något som Hinn & 
Rosling (1994) skriver om och författarna förklarar att det blir allt viktigare att jobba 
med varumärke och företagsidentitet eftersom ett ökat utbud av lika produkter gör det 
svårare för konsumenten att särskilja dem åt.  

Varumärkning är enligt Vaid (2003) ”processen i vilka företag, varumärkesnamn eller 
bild blir synonymt med vissa värderingar, strävanden eller tillstånd”. Hon skriver att 
företaget blir varumärket och att man i vissa fall även kan urskilja produkter som har 
blivit präglade av varumärken. Vaid säger exempelvis att kopiatorer i USA har blivit 
synonymt med varumärket Xerox vilket inneburit att man i USA idag ofta säger Xerox 
istället för kopiator.  
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Hinn & Rosling (1994) skriver att ett varumärke inte enbart kan kommuniceras genom 
företagsnamn och logotype utan också kan förmedlas via exempelvis produkter, butiker 
(servicelandskap), evenemang och personal. Designen på en bil kan exempelvis 
förmedla en känsla av lyx och innovation medan en annan signalerar att den är säker 
och pålitlig. 

Mossberg & Nissen (2006) förklarar hur man genom berättelser kan fylla varumärket 
med känslor och att företag kommer bli mer beroende av budskap för att kunna 
övertyga sina kunder i framtiden. Författarna påtalar vidare att berättelsen inte bara 
behöver komma i litterär form utan också kan förmedlas via exempelvis produkten och 
servicelandskapet likt Hinn & Rosling (1994) och att en effekt av storytelling är att 
varumärket särskiljer sig ifrån andra och blir mer svårkopierat. 

Svahn & Svahn (2009) berättar att en del av ett framgångsrikt brand management är att 
förstå vilka värden som är viktiga för målgruppen för att man på så sätt skall kunna 
matcha sitt varumärke med vad de efterfrågar. Eftersom känslor och värden kan 
kommuniceras genom så många olika saker så krävs det enligt Vaid (2003) att man som 
företag har en strategi för hur man ska förmedla sitt varumärke i olika situationer. Hinn 
& Rosling (1994) berättar att det ofta förekommer vissa riktlinjer hos företag i hur man 
klär sig (dress code) och uppträder mot kunder (code of conduct) och att man genom 
dessa riktlinjer vill visa en enhetlig bild mot kunden så att denne inte ska uppleva att 
varumärket är spretigt. 

Gummesson (2002)  skriver likt Hultén et al (2008) hur människor idag konsumerar för 
att uppnå en livsstil och att man genom denna livsstil kan finna en viss tillhörighet med 
likasinnade. Gummesson pratar vidare i ämnet om relationsvarumärken; varumärken 
du bygger relationer kring. Ett exempel han nämner är HOG (Harley Owners Group) 
vilket är en grupp där Harley-Davidson ägare kan umgås och utbyta erfarenheter. 
Harley-Davidson har skapat en arena för socialt umgänge och har till och med i vissa fall 
byggt klubblokaler för att motorcykelentusiasterna ska kunna frottera sig. Enligt 
Gummesson så är HOG-medlemmarna extremt lojala och har en återköpsfrekvens på 95 
% vilket han menar på visar hur effektivt det är att bygga sociala relationer kring 
varumärken. 
 
Positionering innebär enligt Armstrong & Kotler (2008) att placera ett varumärke i 
kundens hjärna och medvetande där det kopplas med värderingar och känslor. Det 
handlar alltså om själva processen där kunden skapar sin bild av varumärket. 
Gummesson (2002) tillägger att man som kund i en köpsituation oftare väljer ett 
varumärke som redan har en plats i hjärnan än att man väljer ett helt okänt.  

Svahn & Svahn (2009) skriver att positioneringen är viktig för att framhålla viktiga delar 
av märkesidentiteten i konkurrensen med andra varumärken. Vidare skriver författarna 
hur sättet ett varumärke kommuniceras formar varumärkets personlighet och att vem 
som kommunicerar det också spelar roll. Urde (1997) förklarar detta i att människors 
personliga uppfattningar om varumärkeskommunikatören kan skifta och påverka hur 
kommunikationen mottags.  

Gobé (2001) skriver också om emotionell positionering och hur produkter med högt 
symbolvärde likt de kännprodukter som Dahlén (2002) tar upp köps mer på känsla än 
förnuft. Dessa produkter bör enligt författarna positioneras med hjälp av emotionella 
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attribut och medans mer funktionsorienterade produkter bör positionera med mer 
funktionella attribut. 

Image beskrivs enligt Svahn & Svahn (2009) som mottagarens bild av varumärket och 
förklarar att det grundar sig i kundens avkodning av den kommunikation och 
positionering som företagen bedriver. Författarna forsätter med att säga att alla 
budskap som företag sänder ut i form av varumärkesnamn, symboler, reklam och 
produkter tillsammans bildar image. Författarna hänvisar till en artikel av Arsel 
Rindfleish och Thomson (2006) som behandlar hur andra än företaget också kan 
påverka image genom att sprida varumärkets namn, där lyfts Bl.a. bloggare och 
opinionsledare fram. Dessa kan trots goda avsikter sprida varumärket på ett sätt som 
inte stämmer överens med företagets egen strategi vilket kan få en negativ effekt. 

3.4 Service management 

3.4.1 Kundmedverkan 
 
Enligt Rytting (2006) så innebär kundmedverkan ”att kunden presterar aktiviteter som 
är relaterade till produktion av tjänster eller konstruktion av tjänster och tjänstesystem, 
dels genom att de uppvisar ett engagemang som är relaterat till tjänsteorganisationen, 
dels genom att de medför effekter för kunden själv, andra kunder eller organisationen”. 
Grönroos (2008) skriver vidare om kundmedverkan att den innebär ”att kunden själv 
påverkar sin upplevelse av tjänsten” och han benämner kunden som medproducent av 
tjänsten. Grönroos förklarar även att kunden kan förbättra eller försämra 
tjänsteprocessen beroende på hur delaktig den är villig att vara. Han tar ett exempel att 
en doktor kan vara beroende av att patienten förklarar var han har ont för att kunna 
behandla patienten på ett bra sätt. Normann (2000) berättar också hur kunden kan vara 
en del av specificeringsprocessen vilket enligt han är vanligt på exempelvis 
restauranger. Han skriver också om samproduktion där kunden gör en del av det fysiska 
arbetet som annars kunde göras av serviceföretaget och hur kunden kan hjälpa till att 
utveckla servicesystemet.  Normann skriver också att kundmedverkan kan ske inom 
marknadsföring och att kunden genom WOM eller genom att ange sig som referens kan 
bidra till stora marknadseffekter eftersom de ofta räknas som legitima källor. 

Rytting (2006) skriver att kunder stödjer varandra inför olika val och tillägger att det 
kan ske så väl före som i tjänsteprocessen. Konsekvensen blir enligt honom att 
medproducenter kan få inflytande på kundens samlade nyttjande av tjänsten. 
Gummesson (2002) skriver också om kunders interaktion med varandra och hur 
kunden ibland inte står ensam som medproducent av tjänsten utan också måste 
samarbeta med andra kunder. Kunders aktiva medverkan med varandra kan enligt 
Rytting (2006) också påverka deras kvalitetsbedömningar eftersom de utbyter 
information. Rytting skriver också att ”flera kunder kan parallellt interagera med 
personalen, vilket för den enskilda kunden betyder att medkonsumenter kan få 
inflytande på organisationens leverans. 

”Det spelar ingen roll hur kundinriktade, välplanerade och välgenomföra de traditionella 
marknadsföringsaktiviteterna är; om den interaktiva marknadsföringen misslyckas, 
misslyckas marknadsföringen som helhet” (Grönroos 2008). I anslutning till detta 
berättar han också att en lyckad interaktiv marknadsföringsprocess resulterar i att 
kunderna som anlitar företaget känner tillräcklig tillfredsställelse för att fortsätta sin 
relation med företaget och skaffa nya kunder åt det. Dock skriver författaren också att 
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interaktiv marknadsföring är en del av helheten och att viss traditionellmarknadsföring 
fortfarande behövs. 

3.4.2 Servicelandskap 
 
Grönroos (2008) skriver att teorin om ”servicelandskapet grundar sig på idén om att 
serviceprocessen omgärdas av ett landskap” och att det är de landskapet som 
servicemötena äger rum och där interaktionen mellan personalen och kunderna sker. 
Mossberg (2003) behandlar också servicelandskapet men har i sin inriktning mot 
upplevelser benämnt det upplevelserummet; ”den omgivning där tjänster produceras, 
levereras och konsumeras inom”. Dock förklarar hon att upplevelse är hennes översatta 
version av begreppet servicescape (servicelandskap). Båda författarna är i alla fall eniga 
om att servicelandskapet påverkar kundens upplevelse av tjänsten och skriver hur man 
genom design eller möblering av servicelandskapet också till viss del kan påverka och 
styra denna i önskad riktning. Många är dem som beskriver hur man genom visuella 
effekter kan nå önskade effekter hos servicelandskapets besökare. Hultén et al (2008) är 
en av dem och han skriver hur man också kan se internet sidor som servicelandskap där 
man kan idag kan kommunicera visuellt och auditativt.  

Mossberg (2003) berättar hur man i upplevelserummet inte alltid kan kontrollera 
kundernas upplevelse till fullo då det kan ske interaktion kunder sinsemellan i 
servicelandskapet. Hon skriver dock att man kan se till så att ramverket kring deras 
interaktion inte inbjuder till negativa upplevelser och man ska försöka minimera alla 
källor till irritation. Grönroos (2008) skriver också om sociala interaktioner mellan 
kunder och anställda och hur dessa kan resultera i två typer av ageranden. Dels menar 
han att en reaktion av interaktionen kan leda till ett av kunden närmande där denne 
stannar längre för att utforska och engagera sig djupare i landskapet. Den andra 
reaktionen definierar han som närmandets motsats, alltså att interaktionen i 
servicelandskapet skjuter bort kunden. 

Grönroos (2008) skriver även hur servicelandskapet kan påverka den upplevda 
tjänstekvaliteten och att landskapet därför bör utformas så att kunderna i slutänden ges 
en positiv upplevelse av kvaliteten så att de vill fortsätta ta del av andra 
tjänsteerbjudanden företaget ger ut. 

Enligt Mossberg (2003) så kan upplevelserummet även komma till stor hjälp i 
marknadsföringen och enligt henne kan landskapet spela olika roller när det kommer till 
marknadsföringen: 

• Upplevelserummet som visuell metafor för att kommunicera vad företaget 
erbjuder. – Mossberg förklarar hur kommunikationen till kunden med hjälp av 
upplevelserummet kan ske både före och under besöket och att kunder inte vill 
köpa i blindo utan vill ha bevis på företagets kapacitet att leverera. 

• Upplevelserummet för attrahera rätt kundsegment. – Här syftar Mossberg till 
själva utformningen av upplevelserummet och hur man med hjälp av exempelvis 
musik, design och tekniska lösningar kan attrahera rätt kunder. 

• Upplevelserummet för att positionera organisationen och differentiera 
företaget ifrån konkurrenterna. – Mossberg skriver hur man genom 
upplevelserummet kan skapa och stimulera olika känslor som påverkar 
kundtillfredsställelsen och stärker kundens uppfattning av servicekvalitet 
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• Upplevelserummet för att underlätta för kunder och anställda att utföra 
sina respektive aktiviteter. – Med detta menar Mossberg hur man genom 
upplevelserummets utformning kan påverka bl.a. kunder och anställdas 
interaktion genom exempelvis stödjande kringtjänster som kundtjänst. 

• Upplevelserummet för att påverka kunder och anställdas känslor och 
beteenden. – Upplevelserummet kan och bör enligt mossberg anpassas så att 
både kunder och anställda upplever en trivsam miljö vilket kan optimera deras 
insatser i landskapet. 

Hultén et al (2008) beskriver hur servicelandskap också kommit att bli platser för 
varumärkesbyggande från att innan handlat mest om en marknadsplats där man säljer 
produkter. Han förklarar detta med hur allt fler företag försöker erbjuda emotionella 
kopplingar till kunderna för att skapa sinnesupplevelser som kan skapa 
varumärkesrelationer. 
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4 Empiri och teoretisk analys 

I detta kapitel kommer vi att föra fram vårt empiriska material från intervjuerna och 
analysera detta med koppling till den teori som presenterats i vår teoretiska 
referensram.  

4.1 E-handel och E-marknadsföring 

E-handel 
Sedan 1990-talet har e-handeln enligt Derfler (2001) tagit många vändpunkter och 
skiftat fram och tillbaka från B2C till B2B och till B2E men enligt Zarella (2010) så var 
det först år 2005 som sociala nätverk och C2C började uppmärksammas på riktigt då 
nya beteendemönster från allmänheten och företag kom att synas på internet. Erik 
Ekholm stöder denna tolkning på utvecklingen då han vidareförklarar att det under 
mitten av 90-talet var en otrolig ”hype” kring att företag snabbt skulle ha en fungerande 
hemsida.  Väldigt många företag vände sig då till honom, desperat sökandes efter hjälp 
för att skapa en hemsida.  Problematiken som Erik Ekholm kände på under denna period 
var dock att företag inte visste hur dem skulle agera eller sätta upp tydliga mål med 
deras hemsidor, det var snarare viktigare att hemsidorna skulle skapas snabbt.  

Ekholm ser kopplingar med företags inställning till sociala medier idag till 90-talets 
problematik kring hemsidor. Han menar att företag idag visar samma mönster inom 
sociala medier som företag gjorde på 90-talet med hemsidor, där vikten att hänga med i 
senaste trender eller finnas i olika sociala kanaler som exempelvis Facebook och 
YouTube ses som viktigare än att först ha noggrant utformat tydliga strategier och mål 
med vad man faktiskt ska göra på kanalerna. Björn Alberts anser också att företag idag 
har för stort fokus på verktygen än på det som egentligen är viktigt, innehållet. Vidare 
berättar han att när internet kom var det många som tvivlade på Internets potential då 
många såg det som en ”fluga” som skulle försvinna. Turban et al (2010) förklarar att e-
handeln haft en otrolig framfart dem senaste 20 åren. Alberts utvecklar detta och 
berättar att e-handeln idag omsätter otroliga summor världen över och är här för att 
stanna, likaså är det med sociala medier anser han och ser inga direkta hot i dagsläget 
för dess vidare existens. 

E-marknadsföring 
Enligt Groucutt & Griseri (2004) så handlar e-marknadsföring först och främst om att 
vara uppkopplad och sammanlänkad med sina kunder vilket enligt författarna kräver 
större transparens än i traditionell marknadsföring. Erik Ekholm håller med om att det 
krävs en större transparens och säger att det för företag verkligen gäller att vara öppna 
mot omvärlden.     

Turban et al (2010) beskriver hur internet möjliggjorde interaktiv marknadsföring, 
d.v.s. ett marknadsföringssätt som tillåter marknadsföraren att interagera med 
kunderna. Interaktionsmarknadsföringen möjliggör också enligt författarna 
målgruppsriktad marknadsföring i och med att man lätt kan söka upp och kommunicera 
med specifika målgrupper. Konsekvensen av detta är enligt Mayer et al (2000) att 
marknadsföringen blir mer och mer skräddarsydd.  

Noelia Guinón förklarar att e-marknadsföring handlar mycket om interaktionen och 
dialogen med kunden och denna kan skapas och upprätthållas genom sociala medier. 



 

32 

Guinón berättar att Haléns tidigare har arbetat med e-marknadsföring genom 
bannerannonsering och sökvägsoptimering men hon förklarar att det inte går att skapa 
dialoger med sådan marknadsföring. Elisabeth Lindberg berättar i sin tur att även 
Travellink satsat mycket på sökmotorsmarknadsföring som alltså är köpt plats i 
prisjämförelsetjänster. Hon tillägger att detta är mycket effektivt för företagets 
försäljning men att det inte är relationsbyggande. Både Travellink och Haléns arbetar 
idag med nyhetsbrev som de beskriver är ett sätt att hålla kvar företagets varumärke i 
kundernas medvetande. Dock är detta är enkelriktad kommunikation tillägger Lindberg.  

De vanligaste förekommande typerna av marknadsföring på internet idag är enligt 
Derfler (2001) olika former av bannerannonsering, sökmotorsmarknadsföring (SEM) 
och sökmotorsoptimering (SEO). Samtliga intervjupersoner anser att SEO och SEM är 
bra e-marknadsföringsåtgärder som fungerar. Dock svarade Annika ljungberg på frågan 
om vad hon tyckte om banners i sociala medier att hon inte anser att det fungerar så bra. 
Hon tycker istället att företag kan göra mer kreativa lösningar som dessutom är billigare 
i sociala medier. Hon säger också att företag ska lägga krutet på att skapa ett 
engagemang så man får med kunderna in i organisationen via dialoger.  

Mätbarhet 
Enligt Annica Ljungberg kan det vara svårt att sätta upp mätbara mål då sociala medier 
är relativt nytt. Hon tycker dock att engagemang visar sig tydligt vilket enligt henne 
också kan relateras som ett mål. Engagemang kan exempelvis visa sig i hur många 
anhängare ett företag har i sociala medier, vilket både Björn Alberts och Carlsson (2010) 
nämner som möjliga delmål. Att hålla sig uppdaterad om antalet anhängare är mycket 
enkelt enligt Alberts som tillägger att anhängare exempelvis kan mätas i followers, 
friends, favorites, likes och views. Informationen om anhängarna uppdateras i realtid 
vilket Alberts ser som positivt. Noelia Guinòn berättar vidare att ett visst antal followers 
var Haléns första mål att uppnå då de startade upp på Facebook.  

En stor fördel med e-marknadsföring som vi har kunnat urskilja ur intervjuerna är just 
möjligheterna med mätning vilket även Safko & Brake (2010) skriver. Förutom de 
sociala mediernas egna mätsystem som är gratis för användarna, så kan externa 
mättjänster också köpas in. Vi har själva haft tillgång till YouTube’s statistiksystem där 
man utan att behöva betala 
kan se antal visningar 
baserat på tid, demografi och 
geografi, hur användaren 
hittade in till videoklippet 
samt trender i visningar. 
Annica Ljungberg gav oss 
även en demonstration av 
Facebook’s statistiksystem 
vilket är ännu mer utförligt 
då användarna måste uppge 
information om sig själva då 
de registreras, något som 
både Safko & Brake (2010) 
samt Clapperton (2009) 
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Foto: Johan Welander 2010 Foto:http://www.facebook.com/apps/application.php?id=33
988778285 

framhäver som positivt. Noelia Guinòn förklarar att det är en stor fördel gentemot 
traditionell media att direkt kunna få feedback och modifiera kampanjer så att maximal 
nytta kan utvinnas.  

Även om ”hårda värden” som statistik i YouTube är lätta att utvinna i sociala medier så 
är de mjuka desto svårare. Carlsson (2010) beskriver hur just statistik exempel inte kan 
utvinnas ur ökat förtroende och positiv image. Ekonomiska värden av relationer till 
varumärket som byggs samt värdet av att kunna interagera med användarna kan dock 
uppskattas säger hon. Björn Alberts menar dock att detta inte går att mäta på kort tid då 
interaktion med sociala medier kräver arbete, däremot kan det mätas långsiktigt. Som 
tidigare nämnt kan externa tjänster användas för att ge bättre mätning, vilket både 
Travellink och Haléns använder sig av. Utan dessa skulle man inte kunna mäta 
exempelvis försäljning genom olika medier. Jämför företag sedan sådan statistik med 
användarstatisktik från sociala medier anser Alberts att samband kan kopplas.  

Noelia Guinòn talar i intervjun även om värden som inte kan prissättas eller mätas, som 
den direkta information företag får av interaktion med sina kunder via social media, 
information som exempelvis ger företaget en klar bild av vad kunderna vill ha. Utan 
social media skulle det krävas dyra marknadsundersökningar för att få fram samma 
information fortsätter Guinòn. Vi tolkar detta som att de mjuka värdena är väldigt 
svårmätta men att de ändå kan uppskattas genom informationen användarna ger. 

Trots det som sagts om mjuka värden och svårigheten att mäta dessa kan man ändå 
stöta på innovativa försök av företag att sätta fasta värde på dem. Ett exempel är Burger 
King i Norge som nyligen bedrev en kampanj där de erbjöd en hamburgare värd 18 NOK 
till Facebookföljare som kunde påvisa att de hade fått tio ”likes” på deras ”gillande” av 
BurgerKing (http://www.facebook.com/home.php?#!/BurgerKingNorge?v=app_10442206389 ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Burger King bedrev också i början av 2010 en framgångsrik kampanj i USA där man på 
Facebook efter installerandet av en applikation kunde ta bort sina tio av sina vänner 
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från för att i gengäld få en nygrillad Wopper-hamburgare. Denna kampanj blev så 
uppmärksammad att 233 906 vänskaper gick förlorade innan Facebook själva gick in 
och omöjliggjorde funktionen eftersom den enligt dem hämmade nätverksutvecklingen 
på (http://www.facebook.com/apps/application.php?id=33988778285). Innovativa 
kampanjer likt dessa kommer sannolikt dyka upp allt oftare vilket kanske resulterar i att 
mjuka värden som tidigare inte kunnats mäta nu kan få fasta värden. 

SEO 
Enligt Annica Ljungberg finns det flera orsaker till varför man som företag ska använda 
sig av sociala medier. En bra anledning säger hon är en som inte är märkbar i medierna 
själva utan vars effekt syns i sökmotorerna. Förbättrad SEO bekräftas även av 
Clapperton (2009) som en positiv konsekvens av att aktivt delta i sociala medier. 
Google’s sökmotoralgoritmer reagerar mycket positivt på ”färskt” innehåll vilket enligt 
Safko & Brake (2010) gör det till en stor fördel att exempelvis aktivt bedriva en blogg. 
En förutsättning är då självklart att innehållet har relevans för produkten tillägger 
författarna.  Annica Ljungberg påstår att Google har köpt innehållet på Twitter vilket 
betyder att det som skrivs blir sökbart. Trots att ett företag inte har så många följare på 
Twitter så kan det alltså ändå löna sig att underhålla ett konto, alternativt delta i andras 
diskussioner om varumärket för sökvägsoptimeringens skull. Till diskussionen bör 
tilläggas att det enligt Dahlén (2002) finns studier som visar att om en hemsida inte 
återfinns på första sidan hos en sökmotor så minskar sannolikheten att den ska bli 
hittad med 60 %. Detta tycker vi stärker betydelsen av en förbättrad SEO som en 
konsekvens av social mediaanvändning. 

Erik Ekholm förklarar närmare att det inte längre handlar om att bara underhålla 
företagets webbplats när man sökvägsoptimerar. För att hamna högt upp i rankingen 
hos sökmotorer krävs det uppmärksamhet i flera kanaler med relevant innehåll som 
länkar vidare till den egna webbplatsen. Ekholm ger ett exempel på ett företag som 
tillverkar papperskemikalier. Om sökmotorerna ser att papperskemikalier diskuteras i 
samband med varumärket på olika platser ger det innehållet högre trovärdighet vilket 
resulterar i en bättre placering i sökresultatet. Även Clapperton (2009) beskriver 
länkandet mellan olika sidor som positivt i sökvägsoptimering. Annica Ljungberg kan 
även se fördelar med att släppa pressreleaser via social media då det blir bättre 
spridning än att bara skicka ut dessa till journalister. Fördelen med detta ur SEO-
synpunkt är att folk kan diskutera och länka informationen mellan sig vilket gör det 
lättare för sökmotorer att hitta företaget förklarar hon.  

På frågan om vilka sociala medier företag ska använda sig av förklarar Ljungberg att, om 
vi räknar bort själva nyttan med medierna själva, så är det så många som möjligt för att 
bäst passa sökmotorerna. Finns du inte på sökmotorerna kommer ingen hitta dig menar 
hon vilket stöds av Defren (2009) som förklarar att ens digitala existens är direkt 
kopplad till hur lätt det är att hittas på sökmotorer. Erik Ekholm tillägger att man 
normalt uppskattar 30-60 % av ett företags besökare på nätet som Googletrafik vilket 
bekräftas av Noelia Guinón. Hon förklarar att Haléns får in sin största försäljning via just 
den sökmotorn. Vi ser själva klart kopplingen mellan nätverkande och spridning av 
information via social media med förbättrad position i sökmotorer, vilket i sin tur 
skapar större trafik till den egna webbsidan. Elisabeth Lindberg anser dock att det 
skiljer sig i syften mellan social media och sökvägsoptimering då hon berättar att 
Travellink arbetar med SEO för försäljning i första hand och inte branding eller 
relationsbyggande. 
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4.2 Social media 

4.2.1 Fenomenet social media 
 
Carlsson (2010) beskriver web 2.0 som ett samlingsbegrepp för denna generations 
webbtjänster. Erik Ekholm berättar att de sociala medietjänsterna växte fram med web 
2.0 men att långt ifrån alla finns kvar idag. Social media definieras ibland olika men våra 
respondenter har samma uppfattning och fastslår att social media definieras av en två- 
och trevägskommunikation, d.v.s. möjligheten att kommentera och interagera. 
Gemensamt för samtliga intervjuer var också att respondenterna alltid kom in på samma 
sociala medier; Facebook, Youtube, Twitter och bloggar vilket flera av respondenterna 
definierade som de dominerande medierna både för privatpersoner och företag.  

Safko & Brake (2010) delar in användare i olika kategorier från ”smygare” med 
observerande karaktär till ”ledare” som på olika sätt bidrar till nätverkseffekter. 
Samtliga är dock av relevans då sociala medier är öppna för alla. Erik Ekholm förklarar 
att även dem som bara är observerande påverkas av det som skrivs av företag och andra 
mer aktiva användare. Detta tolkar vi som att företag i sin kommunikation alltid måste 
tänka på två olika sorters mottagare; direkta och indirekta. 

Annica Ljungberg hävdar att sociala medier i första hand är ett utmärkt verktyg för 
affärsutveckling och att det är där man som företag ska börja. Hon tycker även att det är 
fantastiskt om företag kan skapa en dialog med kunderna och ta del av det som sägs om 
företaget, vilket Safko & Brake (2010) har med i sin definition av social media: ”De 
aktiviteter, utföranden och beteenden i communitys av människor som samlar och delar 
information, kunskap och uppfattningar via konversationsbar media online”. Dock säger 
Ljungberg sig se många företag som startar exempelvis Facebookgrupper utan att veta 
hur de ska hantera dem. Hon berättar att sådana företag ofta använder medierna som en 
megafon. - ”De trycker på och trycker ut en massa budskap och erbjudanden vilket inte 
attraherar folk idag”. Företag som agerar på detta sätt har enligt henne missuppfattat 
fördelarna med social media. Erik Ekholm instämmer och säger att företag som bara 
skickar ut mängder av reklam och erbjudanden möjligtvis kan vinna uppmärksamhet för 
en kort period, men att det är först när företag får till en dialog med kunderna som de 
kan vinna långsiktig trovärdighet. Även Björn Alberts har uppfattningen att många 
företag idag använder sociala medier på fel sätt. Ett vanligt fel menar han är att det 
fokuseras mer på verktygen än på det som faktiskt kommuniceras. 

Är organisationen ännu inte beredd att gå med i sociala medier så bör de ändå bevaka 
vad som sägs om företaget och delta i andra forum hävdar Annica Ljungberg. Vår 
betraktelse av det som sagts av Safko & Brake (2010) i teorin och Ljungberg är att 
varumärken alltid kommer att diskuteras trots att företagen bakom dessa inte finns 
representerade i sociala medier. Hast & Ossiansson (2008) förklarar detta fenomen med 
att ”den ökande användningen av informations- och kommunikationsteknologier har 
förskjutit marknadsmakten från företag till deras kunder”. Detta tolkar vi vidare som att 
företagen själva inte kan kontrollera deras varumärkes närvaro i sociala medier då de 
inte kan påverka människors diskussionsämnen. Turban et al (2010) vidareutvecklar 
detta ytterligare och menar att privatpersoner tack vare sociala medier har fått samma 
förutsättningar som företagen för att kunna påverka medkonsumenter. Eva Ossiansson 
tillägger också hon i sammanhanget att vem som helst idag kan bli en kommunikatör 
genom att skriva, lägga ut bilder osv. i sociala medier, och att användarna blir trovärdiga 
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med det dem skriver och att deras trovärdighet allt som ofta överstiger företagens. 
Annica Ljungberg sammanfattar det hela: ”Det är inte längre företagen som styr 
kundernas agerande, det är kunderna eller användarna som styr företagen och även 
innehållet i sociala medier”. Zarella (2010) poängterar just att konversationer om 
företaget inte går att kontrollera men hävdar däremot att de kan påverkas och 
uppmärksammas om företagen har god uppsikt över vad som sägs.  

Eva Ossiansson berättar att det är just användarnas drivkraft att skapa innehåll som är 
så spännande med sociala medier. Hon jämför det med traditionell reklam som enligt 
hennes mening är mer övertalning än dialog. Annica Ljungberg drar även hon en 
parallell till traditionell media gällande kostnader förknippade med marknadsföring i 
dem och säger att användning av social media faktiskt betyder gratis utrymme, 
kostnaden handlar bara om intern resursfördelning. 

4.3 Marknadskommunikation 

4.3.1 Målgrupper och segmentering 
 
På frågan om det finns några åldersskillnader gällande användarna i social media 
svarade Annica Ljungberg att detta skiljer sig beroende på media men att man på 
exempelvis Facebook kan skönja en allt jämnare åldersfördelning bland användarna 
ifrån att de yngre användarna tidigare dominerat helt. Eva Ossiansson håller med att det 
inte enbart är yngre som använder sig av sociala medier längre vilket enligt henne har 
varit en allmän uppfattning. Dock finns det fortfarande tydliga generationsskillnader 
tillägger hon. 

Simon Sundén har en blogg i vilken han skriver ämnesrelaterat om e-marknadsföring, 
SEO och sociala medier. I bloggen har han publicerat färskt statistik om svenskars 
Facebookanvändande 2010. Hans sammanställningar bekräftar vad våra respondenter 
säger om en allt jämnare åldersutbredning och vi kan i figuren till höger tydligt se att det 
är människor i åldrarna 42 – 64 som ökat sitt användande mest det senaste året. 

 

 

 

Eva Ossiansson har en förklaring på att användningen i dessa åldersgrupper ökar i att 
personer över trettio har mer tid åt sociala aktiviteter än de som är yngre (18 – 30) då 

Statistik över Facebookanvändarnas åldersfördelning år 
2010 sammanställd ifrån Facebook Ads och SCB: 
befolkningsstatistik. (http://www.joinsimon.se/facebook-
sverige-2010/#tb). 

Statistik över procentuell ökning av Facebook:s olika 
ålderssegment år 2009 - 2010 sammanställd ifrån Facebook Ads 
och SCB: befolkningsstatistik. 
(http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/#tb). 
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man i den åldern är i full färd med att komma igång med familj och karriär. Hon tilläger 
också att hon spår en fortsatt utveckling av denna åldersutjämning vilket vi tolkar som 
att sociala medier så småningom kommer vara en arena för alla att verka på. 

Sammanlagt så har 64 % av Sveriges befolkning hittills gått med på Facebook enligt 
Simon Sundén (2010) vilket vi ser som en förklaring till varför våra respondenter 
tenderade till att först och främst referera till Facebook när de skulle lägga fram 
exempel kopplat till företags användande av social media. Annica Ljungberg konstaterar 
dock att det inte bara handlar om den totala användarmassans storlek utan snarare de 
aktiva användarnas. Visserligen kan man använda sociala medier som digitala 
skyltfönster men som vi diskuterat innan så ligger mediernas värde och effektivitet i 
interaktionerna med vilka man kan bygga starka relationer. Ljungberg menar att det 
faktiskt kan räcka med att ha tio engagerade följare för att man ska kunna se en 
lönsamhet i användandet. Hittar man bara rätt personer så är det ett väldigt effektivt 
och lönsamt verktyg säger hon. 

Björn Alberts svarar på frågan om vilka sociala medier som är relevanta för företag idag 
med att säga att det handlar om att lokalisera sin målgrupp. Även om Facebook kanske 
är störst så kvittar detta om dem som du vill kommunicera med inte finns där menar 
han. Dock ser han det som konstigt att inte befinna sig just på Facebook om nu en så stor 
andel av befolkningen befinner sig där.  

Noelia Guinón säger att de på Haléns både har yngre och äldre aktiva användare men att 
mellanskiktet är mer tillbakadragna och observerar mest. Hon säger även sig se vissa 
demografiska förändringar i Haléns följarskara på Facebook men även geografiska vilket 
hon förklarar med att de nu kan nå ut till en målgrupp som tidigare inte var förknippade 
med postorderföretag; storstadsmänniskor. Detta tycker vi man kan koppla till vad 
Svahn & Svahn (2009) säger om image, d.v.s. att man genom att kommunicera på olika 
sätt kan förändra denna. Även fast man inte har förändrat sortimentet har Haléns 
bevisligen börjat uppfattas på ett annat sätt vilket vi kopplar till valet av 
kommunikationskanal.  

Guinón har också observerat skillnader i hur olika åldersgrupper som följer Haléns på 
Facebook kommunicerar. Enligt henne så är visserligen de yngre följarna mest aktiva 
men hon beskriver de äldre som mer engagerade. Detta tar sig enlig henne uttryck i 
roliga kommentarer och större engagemang i konversationerna. Kopplar man vad 
Guinón säger till vad Lamb et al (1994) skriver om segmentering så tolkar vi det som att 
man kan segmentera Facebook efter både demografiska, geografiska och 
beteendesegment. Eva Ossiansson delger en tanke om vad hon tror kommer att hända 
framöver och hon säger att allt eftersom de äldre användarna vänjer sig vid tekniken 
och det nya sättet av att dela med sig så kommer vi få se en allt större aktivitet ifrån 
deras sida. Hon skiljer i diskussionen på ”digital natives” eller ”messenger-generationen” 
(född och uppvuxen med tekniken) och ”invandrare” eller ”mail-generationen” (ej 
uppvuxen med tekniken) och förklarar hur man i messenger-generationen har en större 
vana av att dela med sig eftersom man är van vid en snabb och enkel kommunikation 
som sms och små bloggmeddelanden. Den äldre generationen som vuxit upp genom 
brevskrivande brev och e-mail har inte samma normer och värderingar när det kommer 
till vad man skriver säger Ossiansson. De tycker inte om att skriva onödiga saker på 
samma sätt som den yngre ”messenger-generationen” påstår hon. 
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Elisabeth Lindberg på Travellink säger att människors beteende online generellt sett 
skiljer sig mot hur de beter sig i den fysiska världen. Hon anser att svenskar som annars 
är lite tillbakadragna vågar skriva lite mer på nätet än vad de annars skulle sagt i 
verkligheten. Lindberg förklarar också hur detta inverkar på organisationer och säger 
att man som anställd på dagtid inte som privatperson på kvällstid kan bete sig som man 
vill. Detta eftersom det är så lätt att se kopplingarna mellan företaget och den anställde i 
sociala medier. Hon menar på att det i slutänden kan skada varumärket om man som 
anställd beter sig felaktigt på fritiden. Av detta härleder vi själva att man som anställd i 
ett företag är marknadsförare på deltid trots att detta kanske inte ingår i ens 
arbetsbeskrivning. Eva Ossiansson talar också i ämnet och säger att ens ”jag” (både 
privat- och professionell person) är mer sammankopplat idag än tidigare. Orsaken till 
att det har blivit så påstår hon delvis har med de nya medierna att göra i vilka vi till viss 
del lever våra liv. Även Noelia Guinón pratar om hur man bör betrakta privatpersoner 
som bärare av varumärket och hon tycker att det är bättre att företag aktiverar deras 
personal i sociala medier än att de förbjuda dem. Hon nämner också att det kan vara på 
sin plats för företag att också ge ut riktlinjer för sina anställdas sociala mediaanvändning 
vilket vi kopplar till vad Hinn & Rosling (1994) säger om ”dress codes” och ”code of 
conduct”. 

4.3.2 Gerillamarknadsföring 
 
Många är de användningsområden som våra respondenter anger som möjliga med social 
media. Bl.a. kundtjänst och utbildning vilka vi själva inte ser som traditionella 
marknadsföringsområden. Gerillamarknadsföring handlar just om att frångå det 
traditionella och konventionella vilket tas upp i den teoretiska referensramen av 
Margolis & Garrigan (2008). På detta sätt tycker vi att man koppla många sorters 
Facebookaktiviteter till gerillamarknadsföringsformen eftersom de ofta inte uppfattas 
som just marknadsföring. Användarna är inte vana vid att ha en så tät interaktion med 
företagen i sociala sammanhang påpekar Björn Alberts vilket vi tror kan vara en 
förklaring till detta. Han fortsätter att säga att sociala medier som exempelvis Facebook 
är mysiga platser för umgänge vilket gör att de än inte anses vara så kommersiella 
bortsett från annonserna som många ändå inte lägger märke till. Han hänvisar till något 
han kallar annonsblindhet; att man lär sig att bortse från kommersiella budskap som 
ofta uppkommer i bannerannonsering. Att sociala medier inte anses som så 
kommersiella stöds av Safko & Brake (2010) som ger detta som skäl till varför 
marknadsföring i social media är så effektiv. 

Björn Alberts är dock noga med att tillägga att bilden av social media som okommersiell 
kan komma att förändras och att användarna i takt med att allt fler kommersiella 
funktioner läggs till kan försvinna. Han hänvisar till YouTube som lagt till möjligheten 
att annonsera i filmerna men säger att det fortfarande är för tidigt att säga något om 
konsekvenserna av detta. Enligt Eva Ossiansson så beror det också på vilken sorts 
aktivitet man bedriver huruvida man uppfattas som kommersiell eller ej. Börjar man 
exempelvis med en sorts massmarknadsföring kommer användarna reagera mot detta. 
Detta är något som Haléns märkte av när de i början av sin sociala mediasatsning sände 
ut för många meddelanden till sina följare på Facebook. Enligt Noelia Guinón resulterade 
detta i att många av deras följare lämnade gruppen tills då de sänkte frekvensen av 
utsända budskap. Nu håller de sig till tre meddelande i veckan förutom de andra 
konversationerna de bedriver på Facebook enligt Guinón. Hon tillägger även att när de 
var som mest aktiva, så uppfattade många av deras följare deras kommunikation som 
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”spam”. Även Erik Ekholm talar om att företag lätt hamnar i gamla vanor och fortsätter 
med ”autobahn marketing” och bara skickar ut en massa erbjudanden utan att förstå 
poängen med att kunna använda social media för relationsbyggande.  

Precis som Gustavsson (2009) skriver så är gerillamarknadsföring ämnad att synas och 
skapa WOM-effekter vilket vi också ser som en effekt av marknadsföringen i sociala 
medier. Erik Ekholm påpekar hur denna sortens marknadsföring bidrar till ökad 
trovärdighet och förtroende hos kunderna och han säger att han tror att detta kommer 
spela en allt större roll för kunderna i framtiden. 

4.3.3 Viral marknadsföring och word of mouth 
 
Samtliga av våra respondenter framhäver sociala medier som platser för 
kommunikation och interaktion och alla stämmer in i att sociala medier främjar den 
virala marknadsföringen och WOM. Eftersom WOM enligt Mossberg (2003) främst 
uppkommer från upplevelser så tolkar vi detta som att upplevelserna bör stå i centrum 
vid utformning av sociala mediastrategier. Detta är något som Safko & Brake (2010) 
bekräftar är högst möjligt i sociala medier. Annica Ljungberg kommer med ett bra 
exempel och förklarar hur utformningen av egna applikationer kan skapa stort 
engagemang hos besökarna som med dessa erbjuds större interaktion. Skapandet av 
egna ”quiz” (frågesporter) och omröstningar på Facebook är enligt henne särskilt 
effektiva och bidrar till mer aktivitet än en vanlig diskussion.  

Vissa produkter och tjänster kräver ibland enligt Hultén et al (2008) att man har viss 
förkunskap om hur man ska använda dem för att få ut största möjliga upplevda kvalitet. 
Därför ser vi att det kan vara bra för företag att ”utbilda” sina kunder för att de ska ha 
nödvändiga förkunskaper och få positiva upplevelser. Erik Ekholm pratade i intervjun 
just om detta och förklarade hur viktigt det är att företag inte bara fyller exempelvis sitt 
YouTube konto med enbart reklamfilmer utan också instruktivt material. 

Grönroos (2008) skriver hur kunder litar på andra människor som har haft kontakt med 
företaget och att dessa anses objektiva. Annica Ljungberg säger sig själv ha varit med 
och konstruerat en kampanj som bl.a. syftade till att sprida ordet om Stenungsbadens 
Yacht Club. Kampanjen gick ut på att man som besökare kunde få en gratis vistelse på 
anläggningen mot att man några gånger om dagen bloggade om vad man upplevde. 
Effekterna enligt Annica blev att företagets trovärdighet ökade hos andra kunder samt 
att SEO’n gagnades eftersom företagets blogg under besöken var full med aktivitet. 

Men som vi vet innebär WOM inte alltid positiva effekter för företag då även människor 
med dåliga upplevelser från företaget också kommer prata om dessa. Därför handlar 
företags arbete i social media om att till stor del övervaka det som sägs och ta tillvara på 
den informationen enligt Noelia Guinón. Hon förklarar att det som skrivs av människor i 
sociala medier överstiger värdet man kan få av att använda sig av fokusgrupper. Vi 
kopplar detta till vad som sagts innan om att människor är benägna att öppna upp sig 
mer på nätet vilket gör att man kanske vinner på den ärlighet som annars kan gå 
förlorad när man intervjuar kunder. Annica Ljungberg tillägger att det trots allt är bättre 
att företag hör orsaken till missnöjet än att de bara står utan kunder en dag utan att 
förstå varför. 

Björn Alberts förklarar hur WOM inte enbart skapas av företaget genom deras egen 
aktivitet i sociala media utan hur också människor utanför företaget gör detta. Han tar 
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exemplet Apple som själva inte har någon närvaro i sociala medier idag men som ändå 
har mängder av anhängare i olika intressegrupper startade av anhängare till 
varumärket. Vidare berättar han att Apples VD en gång förklarat att deras framgångar 
hade sitt ursprung i en enkel filosofi; ”cut the crap”. Han menade att om man bara gör 
bra saker så minimerar man källor till missnöje bland kunderna. 

4.3.4 Opinionsledare 
 
Björn Alberts säger i hans intervju att det finns undersökningar gjorda om att människor 
generellt sett har stort förtroende för bloggar vilket vi förmodar innebär att de också har 
stort förtroende för dem som står bakom bloggarna. Kopplat till vad Mossberg (2003) 
säger i teorin om opinionsledare så tycker vi därför att man kan säga att bloggarnas 
förtroendekapital hos deras läsare gör dem till opinionsledare om de visar kunskap i ett 
specifikt ämne. Björn Alberts förklarar hur trovärdigheten kommer från att man mer 
sannolikt litar på vad som framstår som en objektiv källa än vad som skrivs på ett 
företags hemsida. Vidare säger han sig ha hört att bloggare som blivit ”köpta” av företag 
fortfarande har läsarnas förtroende och att detta speciellt skulle röra läsare i yngre 
åldrar. 

Vi tycker att det som Windahl et al (2009) skriver om ”talkers” och ”passive leaders” blir 
extra intressant i sociala medier då dialogen är så påtaglig. En bloggare som visar en bild 
på hennes kläder utan att förklara vilka varumärken det rör sig om eller var hon har 
köpt dem intar vad vi förstår Windahl rollen som ”talker” när hon presenterar sin stil 
vilket kan inspirera och påverka andra. Tillfrågas hon dessutom av läsarna var hon har 
köpt kläderna blir hon vad Windahl kallar en ”passive leader” och hon kan då influera 
människor i ett ämne som tidigare inte varit meningen. På samma sätt tolkar vi det som 
att ”passive leaders” kan förekomma när exempelvis en person med 
opinionsledaregenskaper kommenterar eller ”gillar” något på Facebook. 

Teorin om hur man kan positionera sitt varumärke blir också intressant i 
opinionsledardiskussionen då Svahn & Svahn (2009) skrivit att man kan positionera 
varumärken och skapa en viss image genom människorna som kommunicerar dem. 
Noelia Guinón säger att de i framtiden på Haléns exempelvis kommer ta in gästbloggare 
vilket vi ser som en bra strategi för att positionera sitt varumärke. Eftersom det sker i 
sociala medier så kommer de även enligt Guinón att fråga sina följare om vem de vill ska 
blogga vilket inte enbart gör att kunden känner sig delaktig utan också försäkrar valet av 
rätt bloggare. 

En egen reflektion vi har är att vissa medier beroende på deras utformning passar bättre 
som opinionsledarkanaler än andra. Vi förbinder detta till hur stor tillgängligheten till 
opinionsledaren är då man exempelvis i vissa medier måste få användarens 
godkännande för att följa denna kontra medier som är helt öppna för omvärlden. 
Bloggar som vi nämnde innan är oftast helt öppna vilket gör att alla kan ta del och 
påverkas av materialet. Twitter och liknande nätverk däremot kräver först och främst 
ett användarkonto innan du följa vad som sägs som en ”följare”. Sedan kommer vi till 
nätverk så som Facebook där du förutom användarkonto också behöver bli vän eller 
följare (vilket oftast kräver godkännande) för att ta del av den information en användare 
sänder ut. 
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4.3.5 Relationer i sociala medier 
 
Att skapa en dialog genom traditionella medier och på den egna webbsidan kan enligt 
Erik Ekholm vara mycket svårt och en relation kan enligt Gummesson (2002) inte 
enbart byggas av en part. Då de flesta marknader går mot ett allt mer kundinriktat fokus, 
(Hultén et al2008), så tolkar vi det som nödvändigt att lära känna sin kund, och för att 
göra det så krävs kommunikation. Vårt antagande stöds av Elisabeth Lindberg som 
anser att det är lätt för företag att stänga in sig i en bubbla och fokusera på fel saker. Det 
är viktigt att ha en dialog med kunderna för att se hur verkligheten ser ut fortsätter hon.   

Annica Ljungberg har tidigare jobbat med traditionella fokusgrupper och menar att 
sociala medier är helt överlägset att försöka samla ihop ett representativt urval till en 
undersökning. Vi håller med Ljungberg då vi ser en undersökning med traditionell 
fokusgrupp som ett bra sätt att ta reda på kundernas preferenser men att nackdelen 
med sådana är att de inte fungerar för relationsbyggande. Noelia Guinón berättar att 
Haléns har haft omröstningar i sin Facebookgrupp där användarna kunnat rösta på 
vilken produktkategori de vill ha rabatt på. Den kategori som vann blev rabatterad vilket 
Ljungberg anser får kunderna att känna sig delaktiga i varumärket. I framtiden ser hon 
förövrigt en utmaning i att koppla samman affärssystemet direkt till informationen från 
sociala medier vilket vi skulle se som en stor fördel för producerande företag som då 
skulle få direkt feedback på vad och hur mycket som ska tillverkas. 

Gummesson (2002) förklarar hur e-relationen kan vara av utbildande karaktär vilket 
enligt Grönroos (2008) kan förenkla tjänsteprocessen och stärka relationen. Erik 
Ekholm är inne på samma spår då han syftar till att besökarna blir mer relevanta och har 
kommit längre in i köpprocessen om produktinformation och liknande finns tillgänglig 
för kunderna redan innan de besöker företagets webbplats. Grönroos (2008) anser att 
detta kan få kunderna att uppleva bättre kvalitet då dem redan känner sig bekväma med 
produkten vid användning. 

En annan viktig faktor i sociala medier är att relationen inte bara finns mellan kund och 
företag (B2C) utan även kunderna emellan, vilket Gummesson (2002) benämner som 
C2C-relationer. Rimligtvis tycker vi därför att relationen i sociala medier skulle kunna 
förklaras med formeln B2C2C2B (business to cunsumer to consumer to business). 
Elisabeth Lindberg ser det som en utmaning att få kunderna att hjälpa och tipsa 
varandra och säger att om rätt förutsättningar skapas så kan företag vinna trovärdighet 
på detta. Björn Alberts sammanfattar detta mycket bra då han benämner social media 
som ”förtjänad media”. Ett företag kan ha förtjänat stor trovärdighet genom att ha en 
förträfflig produkt men det förtroendet inte är något i jämförelse med en större grupp 
människor som pekar på samma produkt och samtalar om hur bra den är menar han. Då 
sociala medier är offentliga och alla kan se vad som skrivs, även användare emellan, 
håller vi med om att det inger större förtroende att se vad andra kunder tycker om 
produkten än företagets egna åsikter. Vi kan även se att detta skapar relationer 
kunderna emellan, de anförtror sig till varandra och blir en del av varumärket då all 
interaktion inom gruppen kan beskådas av andra.  

Både Safko & Brake (2010) och Clapperton (2009) beskriver att företag bör ha uppsikt 
på meddelanden de sänder ut sociala medier då förtroendet användarna sinsemellan 
bygger på att de delger varandra intressant och relevant information. Enligt författarna 
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är nämligen en vanlig orsak till att användare lämnar forum just brytandet av detta 
förtroende.  

Noelia Guinón förklarar att Haléns ibland tvingas ta bort inlägg som kan uppfattas som 
stötande men att dem ändå försöker vara återhållsamma med kontrollerandet. 
Ossiansson säger att företag inte ska försöka styra för mycket. Trots att kommentarer 
vid exempelvis YouTubefilmer inte har något med innehållet att göra så skapar det ändå 
uppmärksamhet och engagemang menar hon. 

4.3.6 Varumärken, positionering och image 
 
Hinn & Rosling (1994) skriver att ett varumärke inte enbart kommuniceras genom 
företagsnamn och logotype utan också kan förmedlas via exempelvis produkter, butiker 
(servicelandskap), evenemang och personal. För att ge ett varumärke mervärde genom 
sociala medier krävs det intressant information enligt Björn Alberts. Om ett företag bara 
pumpar ut erbjudanden kommer folk att tröttna då social media är något personligt 
fortsätter han. Det gäller att se vad kunderna värdesätter i relationen och vilka 
kunskaper man själv besitter menar Erik Ekholm. Han utvecklar detta och förklarar 
också att om ett företag jobbar med köksutrustning så finns det möjligheter att också 
skriva om mat och skicka ut recept. - ”Är det bara reklam tröttnar man ganska snart så 
skapa något som ger mervärde för kunden och sätt er in i kundens situation, vad vill 
kunden ha av oss” fortsätter Ekholm.  

Svahn & Svahn (2009) förklarar att en del av ett framgångsrikt brand management är att 
förstå vilka värden som är viktiga för målgruppen för att man på så sätt skall kunna 
matcha sitt varumärke med vad de efterfrågar. Erik Ekholm ger ytterligare ett bra 
exempel i ett företag som säljer gräsklippare. Han säger att deras kunder förmodligen 
inte bara är intresserade av alla olika gräsklipparprodukter som finns då det rör sig om 
ett socialt sammanhang. Istället ligger kanske intresset i gräsmattor, skötsel, växter och 
årstidernas växling. Det handlar om att förstå hur målgruppen tänker kring produkten 
avslutar han. Noelia Guinón förklarar att dem Haléns försöker se till vad kunderna är 
intresserade vilket gjort att de skriver mer generellt om mode än bara om företagets 
produkter. Elisabeth Lindberg fyller i att det är just detta företag bör använda sociala 
medier till, att skapa mervärde och förutsättningar för diskussioner. Vi tycker att detta 
kan härledas till det Mossberg & Nissen (2006) kallar storytelling.  De förklarar hur man 
genom berättelser kan fylla varumärket med känslor och vi ser social media som en 
utmärkt plattform för detta. Men eftersom känslor och värden kan kommuniceras 
genom så många olika saker så krävs det enligt Vaid (2003) att man som företag har en 
strategi för hur man ska förmedla sitt varumärke i olika situationer.  

Både Gummesson (2002)  och Hultén et al (2008) skriver om hur människor idag 
konsumerar för att uppnå en livsstil och att man genom denna livsstil kan finna en viss 
tillhörighet med likasinnade. Hultén beskriver vidare hur dagens tidsanda och 
samhällkultur tagit sig uttryck i en allt högre grad av individualisering och att människor 
genom sin konsumtion av varumärken kan skapa sig nya identiteter och självbilder. 
Björn Alberts beskriver att identitetsförknippandet med varumärken även kan synas i 
sociala medier. Varumärken med hög status får lätt många anhängare och Alberts 
förklarar att han själv gärna skulle följa företaget Apple om de hade haft en egen 
Facebooksida, just för att bli förknippad med varumärket. Han tillägger att 
livsstilsvarumärken har stora förutsättningar att lyckas med detta då deras affärsidé är 
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just att erbjuda en identitet. Precis som Hultén et al (2008) skriver att människor genom 
sin konsumtion av varumärken kan förändra deras självbild tolkar vi det Alberts säger 
som att man även kan påverka virtuella identiteter genom sitt agerande på sociala 
medier och enligt Svahn & Svahn (2009) kan detta utnyttjas av företag vid positionering. 

Eva Ossiansson förklarar att det finns en norm bland företag som innebär att man alltid 
ska skydda sitt varumärke vilket kan få företag att tveka inför social media. Då social 
media är öppna forum kan det vara skrämmande med negativ kritik som blir publikt för 
alla att beskåda, vilket då skulle bli skadligt för varumärkets image. Noelia Guinón 
berättar att de på Haléns alltid besvarar kritik på sin Facebooksida och hon har märkt 
att när de gör det, så får de även uppbackning av andra medlemmar vilket vi anser bero 
på att de lyckats skapa en image användarna kan relatera till. Medlemmarna har genom 
relationsbyggandet skapat känslor för företaget som är djupare än relationen säljare - 
köpare, de är en del av varumärket, (Gummesson 2002).  

Annica Ljungberg säger sig förstå företags oro för social media men menar att det finns 
olika sätt att se på problemet. Hon anser att det är bättre att folk skriver sin kritik öppet 
där det går att besvara det än att de slutar besöka företaget eller sprider kritiken vidare 
på ett sätt som inte går att bemöta eller ta del av. Sköter företaget dessutom kritiken på 
ett bra sätt visar det andra att de bryr sig om vad kunderna säger och att de erbjuder 
god service enligt henne. Även Erik Ekholm säger att ett bra bemötande av negativ kritik 
snarare ses som något positivt av andra än att fokuset skulle hamna på det negativa. 
Safko & Brake (2008) menar också att kritiken inte är det viktiga utan det är 
hanteringen av den som betyder något för relationerna. Ljungberg säge att det istället 
för att försöka försvara sig ser det bättre ut att be om ursäkt och försöka lösa problemet 
eller tacka för tipset och förklara att företaget verkligen tagit åt sig av kritiken. Hon 
tillägger dock att företag ska vara beredda på att det aldrig går att tillfredsställa alla 
människor. 

4.4 Service management 

4.4.1 Kundmedverkan 
 
Kopplat till Ryttings (2006) definition av vad kundmedverkan är tycker vi oss kunna 
påstå att mycket av den interaktion som sker mellan företag och dess kunder i sociala 
medier handlar om ren kundmedverkan vilket också flera av våra respondenter nämner 
i sina intervjuer. Annica Ljungberg säger exempelvis att sociala medier handlar om att 
föra en dialog med kunden och bedriva en affärsutveckling vilket vi tolkar som att 
affärsutvecklingen är en direkt konsekvens av den dialogen. Kunden medverkar alltså 
till att driva företagets utveckling framåt. Ljungberg tar fram ett exempel från ett företag 
hon tycker lyckats skapa en särskilt bra dialog med sina kunder, nämligen H&M. Hon 
beskriver dem som pionjärer i sociala mediasammanhang och säger att de idag har över 
två miljoner följare på Facebook. Så många följare följare gör jobbet som inköpare i ett 
sådant företag betydligt mycket enklare enligt henne då man har en fokusgrupp på två 
miljoner människor att ställa frågor till. Vidare så säger hon att detta innebär att man i 
princip kan uppskatta hur stor efterfrågan är på det man ska producera vilket annars 
kan vara svårt. Ljungberg säger att man knappt kan jämföra att jobba på det här sättet 
kontra med en traditionell fokusgrupp då detta är helt överlägset. Noelia Guinón säger 
att dem på Haléns försöker skapa ett mervärde för kunden just genom att föra en dialog 
om vad kunden vill ha. Bl.a. har dem haft omröstningar om vilka kläder man ska ha på 
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rea vilket vi nämnt innan och enligt Guinón så har responsen varit enorm. Att kunden 
just får specificera önskemål är något som Normann (2000) skriver om och vi tolkar 
detta kopplat till våra respondenters svar som att dialogen med kunden och just 
specificeringens från dennes sida kan ha en stor inverkan på affärsutvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga av våra respondenter har nämnt kundtjänst som ett stort användningsområde i 
sociala medier och vi tycker att det finns en korrelation mellan vad Grönroos (2008) 
säger om kunden som medproducent av tjänstens värde och detta. Eftersom man 
uppenbart i flera sociala medier kan använda kundtjänst som en funktion så ska man 
som företag därför vara medveten om att sitt agerande med kunden kan ha en inverkan 
på dennes kvalitetsupplevelse enligt vad Grönroos skriver om kundens egen möjlighet 
att påverka tjänstekvaliteten. Känner sig kunden exempelvis som i Annicas Ljungbergs 
fall om H&M uppmärksammad så upplever hon säkert högre kvalitet på tjänsten. Erik 
Ekholm tillägger i ämnet att han ser kundtjänsten som en oerhört stark 
marknadsföringskanal i framtiden eftersom företaget blir mer transparant. Vad han 
menar är att företaget genom att öppet besvara klagomål öppet och hjälpa till med andra 
problem visar vilka de är och på vilket sätt de jobbar. Elisabeth Lindberg förklarade för 
oss hur de på Travellink ibland har 40 personer i kö till deras telefonkundtjänst och hon 
berättar hur hon ser en fördel med sociala medier i att kunna svara många som har 
samma frågor på en gång vilket vi själva anser vara en kostnadsreducerande åtgärd 
samtidigt som servicekvaliteten till kunden ökar då denne inte behöver sitta i långa 
telefonköer.  

Björn Alberts säger i sin intervju att man som företag inte enbart ska sitta och vänta på 
att människor ska komma till en med sina problem utan att man med exempelvis 
Twitter ska lyssna på vad som sägs om sitt företag för att kunna bemöta eventuella 
problem. Han exemplifierar och säger att om någon skriver att sin mobiltelefon har gått 
sönder, hur man då som mobiltelefontillverkare kan gå in i konversationen och komma 
med förslag på hur man ska gå till väga för att lösa problemet. Kanske lyckas man då 
rädda situationen och vinna lite goodwill på köpet. 

En annan del av kundtjänsten som man kanske inte tänker på i första hand är utbildning. 
Vi vi tidigare sagt anser vi att detta kan kategoriseras under kundtjänst eftersom man i 
sociala medier har chansen att förebygga problemuppkomst genom exempelvis 
instruktionsvideos på YouTube eller FAQ på Facebook vilket slutligen kan avlasta 



 

45 
 

kundtjänst. Annica Ljungberg fastslog även krishantering som ett bra 
användningsområde i social media vilket vi själva upplevde under uppsatsskrivandets 
gång då ett askmoln från en Isländsk vulkan lamslog flygtrafiken i stora delar av Europa. 
Konsekvensen av detta blev enligt Elisabeth Lindberg att många sökte nya vägar för 
information vilket ökade aktiviteten i Travellinks Facebookgrupp avsevärt.  

Rytting (2006) skriver hur kunder som medproducenter kan påverka andra kunders 
upplevelse vilket också stöttas av vad Gummesson (2002) skriver om kunders 
interaktion med varandra. Kopplad till vad som sägs i teorin om varumärkesbyggande 
och viral marknadsföring så tycker vi att kundernas aktiva medverkan i sociala medier 
kan ses som marknadsföring eftersom kunder enligt Rytting (2006) kan påverka 
varandras kvalitetsbedömningar. Eva Ossiansson tillägger i ämnet att vem som helst i 
sociala medier kan bli kommunikatör eftersom möjligheten att publicera blid, text och 
ljud inte är reserverad någon. Hon säger även att material från okommersiella 
användare anses vara väldigt trovärdigt varför vi förstår det som att man inte får 
förringa den enskilda användarens aktivitet kopplat till sitt varumärke. 

4.4.2 Servicelandskap 
 
Grönroos (2008) skriver att teorin om ”servicelandskapet grundar sig på idén om att 
serviceprocessen omgärdas av ett landskap” och att det är i det landskapet som 
servicemötena äger rum i och där interaktionen mellan personalen och kunderna sker.  
Både Grönroos (2008) och Mossberg (2003) är eniga om att servicelandskapet påverkar 
kundens upplevelse av tjänsten och skriver hur man genom design eller möblering av 
servicelandskapet också till viss del kan påverka och styra denna i önskad riktning. 
Haléns bedriver kundtjänst både på Twitter och Facebook utöver e-mail och telefon 
berättar Noelia Guinòn. Hon anser det vara ett komplement till traditionell kundtjänst 
och Haléns går inte ut på sin egen hemsida med att dem går att kontakta via sociala 
medier. Det är snarare något som vuxit fram då anhängare på sociala medier själva tagit 
initiativ till kontakt förklarar hon. Även Elisabeth Lindberg har upplevt samma fenomen 
då Travellink ännu inte har kundtjänst på sociala medier så dyker det ändå upp frågor 
på kundernas initiativ.  

Vi kan därför konstatera att social media inte bara kan användas i kommersiellt syfte, 
företaget måste vara beredda att inkludera det i servicelandskapet då kundernas 
agerande inte går att kontrollera. Även om ett företag endast publicerar reklam och 
nyheter om produkter som om det vore envägskommunikation kommer det dyka upp 
frågor och kommentarer som bör bemötas. Björn Alberts säger att ett av internets 
främsta attribut är att det mesta går att mäta i realtid vilket innebär att företag kan och 
bör rätta sig efter användarnas agerande. Vi anser att detta även kan tillämpas i 
servicelandskapet då vi kan se att det är kunden som väljer var interaktionen sker. Eva 
Ossiansson säger också att auktoritetsrollen på konsumentmarknaden har förändrats då 
företagen inte längre naturligt har makten. Hon menar att kundernas beteende inte går 
att ignorera, om exempelvis hälften av ett företags målgrupp är aktiva på Facebook så 
försök inte att ändra deras beteende utan anpassa dig istället till deras. Då Haléns är ett 
gammalt traditionellt företag berättar Noelia Guinòn att de tidigare inte varit bra på att 
lyssna till kunderna men att de fått upp ögonen för fenomenet genom sociala medier och 
har redan blivit mycket bättre på det. 
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Grönroos (2008) skriver hur servicelandskapet kan påverka den upplevda 
tjänstekvaliteten och att landskapet därför bör utformas så att kunderna i slutändan ges 
en positiv upplevelse av kvaliteten så att de vill fortsätta ta del av andra 
tjänsteerbjudanden företaget ger ut. Elisabeth Lindberg menar att om man ger sig in i 
sociala medier så måste man hålla en viss närvaro, det går inte att bara starta upp och 
tro att det ska generera något av sig själv. Hon anser att om företaget inte kan ta sig tid 
till detta bör de heller inte använda sig av sociala medier. Erik Ekholm anser dock att det 
sämsta ett företag kan göra är just ingenting då det finns en risk att konkurrenterna drar 
ifrån eller att kunderna får uppfattningen att företaget inte hänger med i utvecklingen.  

Om kunder ser ett företags närvaro på sociala medier kommer de enligt vår mening 
uppfatta det som en del av företagets servicelandskap. Annica Ljungberg säger att det 
därför är viktigt att förmedla syftet med närvaron till användarna. Björn Alberts 
förklarar även att det finns en risk att inte leva upp till kundernas förväntan. Vi kan 
härleda detta till att användarna kan vara vana vid en viss interaktion från andra företag 
som finns på sociala medier. Han menar dock att det inte är ett måste för företag att 
använda sociala medier och nämner Apple som exempel. Ljungberg tillägger även att det 
inte heller finns något som säger att du måste uppdatera och besvara frågor varje dag, 
men ska man ge sig in måste alltså syftet förklaras. Vi har i våra efterforskningar sett 
sidor utan något vidare innehåll och frågor som står obesvarade. Om företaget inte har 
resurser att besvara frågor frekvent bör det anges att dem inte har för avsikt att göra 
det. Annars ser vi att det kommer att påverka servicelandskapet negativt vilket 
Grönroos (2008) anser skada den upplevda kvaliteten. 

Hultén et al (2008) beskriver hur servicelandskap också kommit att bli platser för 
varumärkesbyggande från att innan handlat mest om en marknadsplats där man säljer 
produkter. Enligt Mossberg (2003) så kan upplevelserummet, som servicelandskapet är 
en del av, även komma till stor hjälp i marknadsföringen. Noelia Guinòn säger att sociala 
mediers plattformar är relativt låsta och att de inte kan utformas hur som helst. Det 
gäller istället att utnyttja de förutsättningar som finns. Företagen kan alltså inte 
kontrollera interaktionen men dem kan som Elisabeth Lindberg uttrycker det ”skapa 
förutsättningarna för interaktion”.   

4.5 Social mediastrategi 
 
Som vi tidigare tagit upp i detta kapitel så har användarnas makt blivit allt större i 
sociala medier jämfört med tidigare traditionella medier vilket stöds av Hast & 
Ossiansson (2008). Företags framgång i medierna är helt i användarnas händer och 
därför krävs en stor anpassningsbarhet för att lyckas. Som vi också nämnt innan så är 
det inte kundernas jobb att leta efter företagen utan snarare tvärtom. Företagen måste 
finnas där deras kunder finns och att som företag inte förstå detta tror vi kan vara 
ödesstiget såvida det inte rör sig om en monopolistisk situation. Det är därför vår 
tolkning att tillgängligheten är av stor betydelse vid en satsning i sociala medier och 
detta betyder också att interoperabiliteten mellan olika medier måste stärkas. 
Exempelvis genom integration av olika mediers funktioner i andra så som exempelvis 
Facebook har gjort med ”gillaknappen”. 

Carlsson (2010) skriver hur man genom sociala medier kan få bort ett antal 
mellanhänder som ofta förkommer vid traditionell marknadsföring då det inte är du 
själv som publicerar materialet. Elisabeth Lindberg tar det ett steg längre och säger att 
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det dessutom finns risker med interna mellanhänder och att man därför måste komma 
så nära budskapets källa som möjligt. Vad hon menar är att det inte är bra om en social 
mediaavdelning sitter och svarar på kundtjänstfrågor ena dagen och 
marknadsföringsfrågor den andra. Istället säger hon att sociala medier bör integreras i 
organisationen och att respektive företagsfunktion bör stå som ansvariga för sin del på 
de sociala medierna. Annica Ljungberg sa också som vi nämnt innan att hon ser en 
utmaning att i framtiden koppla samman affärssystemen med de sociala medierna vilket 
vi tillsammans med vad Elisabeth sa om integrationen av sociala medier i 
företagsorganisationen ser som en av framgångsfaktorerna för företag gällande 
framgångsrik etablering i sociala medier. Integrationen av sociala medier i 
organisationen får också stöd i det Carlsson (2010) skriver om internkommunikation. 
Carlsson ser nämligen detta som ett användningsområde och vi ser själva hur företag 
exempelvis skulle kunna kommunicera genom exempelvis YouTube och Facebook i 
framtiden. 

De fyra pelare (kommunikation, samarbete, utbildning och underhållning) som Safko & 
Brake (2010) anger för en lyckad social mediastrategi får stöd av våra respondenters 
svar i ämnet och Annica Ljungberg framhäver exempelvis hur dialogen kund - företag 
kan resultera i konkurrensfördelar och hur viktig kommunikationen till kunderna är. 
Hon säger också att en lyckad kommunikation kräver lyhördhet hos företag eftersom 
kunderna själva har makten över vad de vill samtala om. Företagen måste alltså lära 
känna sina kunder och förstå vad de vill diskutera för att vinna kundernas engagemang. 
Björn Alberts lyfter förövrigt fram Twitter som ett utmärkt verktyg för just sådan 
bevakning.  

Den andra pelaren (samarbete) anser vi handlar om att ta vara på kundernas åsikter 
vilket exemplet med Haléns rea-omröstning visar. Genom att helt enkelt fråga sina 
kunder vad de ville köpa kunde de bedriva en väldigt framgångsrik realisation med 
engagerade kunder. Detta kopplar vi även till det som sagts om kunden som 
medproducent och påverkare av sin upplevda tjänstekvalitet. Samarbete blir också 
tydligt när man ser till hur mycket marknadsföringsmaterial som skapas av användarna 
själva, och Normann (2000) tar upp just hur kunden kan samproducera med företag. Vi 
har tidigare nämnt hur Eva Ossiansson förklarar möjligheten för alla att bli 
kommunikatörer och hon säger också att företagen måste förstå att de inte själva 
behöver skapa allt material längre utan att man kan ta hjälp av kunderna som för övrigt 
bidrar med trovärdighet. 

Utbildning som är den tredje pelaren tycker vi har en naturlig koppling till vad Grönroos 
(2008)  refererar till som kunden som medproducent av tjänsten. Att kunden genom 
exempelvis instruktionsvideos kan uppleva en högre tjänstekvalitet har vi redan tagit 
upp och även hur utbildning kan avlasta kundtjänst. Rytting (2006) skriver dessutom 
hur kunder kan stödja varandra både före och i tjänsteprocessen vilket kopplat vad vi 
tidigare sagt om C2C-interaktion också stärker ett antagande att kunderna inte bara 
utbildas av företagen utan av andra kunder.  Detta bekräftas vidare i det Elisabeth 
Lindberg säger i intervjun om hur de på Travellink vill skapa förutsättningar för 
kunderna att hjälpa varandra.  Detta förstår vi som att företag står för arenan där 
kundernas utbildande interaktion kan ta plats och att företaget ibland inte själva 
behöver vara aktiva utan kan inta en mer intermediär stödjande roll och bara stå för 
ramverket runt kundernas interaktion. Det nyss sagda stärks också av Harley-Davidson 
exemplet där företaget försåg deras motorcykelentusiaster med en plats att vara för att 
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ytterligare stärka deras band till företaget. Gummesson (2002) beskrev hur 
interaktionen kretsade runt företaget och hur detta bl.a. bidrog till en väldigt hög 
återköpsmarginal. 

Ben fyra, underhållning anser vi ha stor koppling till varumärkesbyggande då Svahn & 
Svahn (2009) i teorin tar upp hur sättet man kommunicerar ett varumärke har effekter 
på företagets image. Annica Ljungberg säger att företag måste vara kreativa för att nå ut 
till personer och ger exempel på hur många företag utlyser reklamfilmstävlingar där 
användarna själva får komponera sina bidrag. Denna form av underhållning menar hon 
engagerar kunderna på ett bra sätt och vi knyter det även till kundens medverkan som 
marknadsförare. 

Huruvida företaget bör ha full kontroll i sociala medier är något som Safko & Brake 
(2010) resonerar om. En sådan strategi rekommenderas dock inte av varken författarna 
eller Eva Ossiansson som säger att företag måste våga släppa makten. Enligt henne har 
företagen en uppfattning om att de är dem som bygger varumärkena och inte kunderna 
vilket hon menar är fel. Utan konsumenterna är varumärken inte värda någonting 
tilläger hon. Erik Ekholm tillför till diskussionen att det är väldigt svårt att kontrollera 
kundernas aktivitet i sociala medier och att man istället bör agera proaktivt och erbjuda 
en social arena där man i alla fall kan stå för ramverket kring den sociala interaktionen. 
Ekholm pratar också om den öppenhet företag måste ha när de verkar i sociala medier. 
Att ignorera kunder som klagar på ens produkt kan leda till mer negativa effekter säger 
han. Istället bör man vara öppen och transparent i det man gör och bemöta kritiken 
eftersom de andra följarna också ser vad som skrivs. Lyckas man sedan rädda 
situationen kan det leda till ”recovery” och goodwill”. Hast & Ossiansson (2009) 
beskriver hur viktigt det är att bemöta vad som sägs i sociala medier eftersom 
informationen i sociala medier kan liknas till graffiti som inte försvinner. Att i 
sammanhanget också vara ärlig är något som också stöds starkt i teorin av flera 
författare och av samtliga respondenter. 

Den reklamtrötthet som Carlsson (2010) beskriver stöds av Annica Ljungberg som 
också säger att kunden upplever ett stort värde av att gå ifrån passiv till aktiv 
reklamväljare eftersom de kan välja sådant som är relevant för dem. Detta kopplar vi till 
vad Turban et al (2010) säger om ”push”- och ”pullstrategi”. När kunden som Ljungberg 
säger blir aktiv och själv väljer sin reklam gäller för företagen att göra den tillgänglig så 
att kunden om den så önskar kan ta del av den. Ljungberg tillägger också att om kunden 
vid en punkt störs av reklamen så kan den såklart också välja bort den igen. Det är inte 
längre företagen som styr kundens agerande utan tvärtom som säger hon. 

Dahlén (2002) tar upp hur marknadskommunikation skiljer sig beroende på produktens 
orientering och säger att kunden betraktar produkterna på ett rationellt- respektive 
emotionellt sätt. Björn Alberts tar dock upp att man inte behöver vara 
produktorienterad i sociala medier utan att man också kan vara varumärkesorienterad. 
Noelia Guinón påstår att de på Haléns har ett tacksamt jobb i att marknadsföra kläder 
eftersom det finns och alltid funnits ett stort intresse kring mode. Dock tillägger hon att 
hon inte tror att följarantalet inte spelar någon roll i sociala medier eftersom man så 
effektivt kan nå ut till just sin målgrupp. Detta kopplar vi till vad Annica Ljungberg sa om 
att det räcker att ha tio följare så länge de är de rätta.  
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4.5.1 Facebook 
  
En samlad uppfattning hos våra respondenter är att en social mediasatsning kräver 
engagemang och tålmodighet vilket också stärks av vad Clapperton (2009)  skriver om 
att inte underskatta den ansträngning som krävs vid en Facebooksatsning. Erik Ekholm 
beskriver hur just många företag går in på Facebook och sen tro att räcker med att just 
finnas där. Tyvärr menar han att sådana ”zombie fanpages” kan leda till badwill 
eftersom besökare förväntar sig att få ut något mer av sidan än bara kontaktuppgifter. 
Björn Alberts beskriver hur detta handlar om en ”missmatch” mellan att ha byggt upp en 
förväntan hos målgruppen som man sedan inte lever upp till vilket han tillägger kan 
skada varumärket. Elisabeth Lindberg säger i hennes intervju hur man på Travellink inte 
skulle kunna tänka sig en halvhjärtad satsning i sociala medier. Detta eftersom man i 
sociala medier när man förvaltar sina anhängares förtroende måste hålla sitt löfte om att 
leverera till en viss nivå. Gör man inte detta så kommer följarna lämna menar hon. Hon 
säger också att man inte ens bör starta en satsning i sociala medier om man inte kan 
hålla ett sådant löfte. Detta ”löfte” som Elisabeth pratar om anser vi oss vidare kunna 
koppla till vad Safko & Brake (2010) säger om att budskap måste hålla en viss relevans 
och ett visst värde för att attrahera följare.   

Det som Safko & Brake (2010) skriver om att nyhetsuppdateringar måste hålla en viss 
relevans håller Björn Alberts med om och han delade själv med sig av en personlig 
historia om detta i vilken han en gång hade fått hela sin feed fylld med meddelande från 
ett företag. Hans reaktion blev att ” jag får nog sluta följa dem, jag vill inte ha allt detta i 
min feed, det är ju mitt privatliv”. Han säger vidare att det har med den personliga 
integriteten att göra, att ens feed är i första hand är till för ens vänner och jämför det han 
upplevde med marknadsföring i mobiltelefon. Nu slutade dock inte med att Björn gick ur 
gruppen. Han kontaktade istället de ansvariga för sidan och sa vad han tyckte och de tog 
åt sig av kritiken. Dock tror vi inte att alla är lika snälla som Björn i ett sådant läge och 
risken att man som följare går ur gruppen när sådant händer tror vi är stor. Ett exempel 
på att det är Haléns uppdaterande i början av sin Facebooksatsning. De märkte då att 
följarantalet sjönk när de skrev för mycket vilket gjorde att de gick tillbaka till tre 
nyhetsuppdateringar i veckan. 

Integrationen av andra sociala medier i Facebook är inte bara något som Carlsson 
(2010) pratar om utan också Björn Alberts som påstår att trafiken till hans blogg 
fördubblades när han integrerade andra sociala medier i den. Dessutom säger Annica att 
det är bra att koppla ihop så mycket som möjligt då detta är positiv ur ett SEO-
perspektiv. Googles sökmotorer gillar nämligen när de ser saker som är sammanlänkade 
vilket också Clapperton (2009) säger. 

Eftersom sociala medier enligt alla våra respondenter först och främst är ett superbt 
verktyg för dialog med kunden så bör man enligt vad Björnram & Lindholm (2009) 
också säger främja interaktionen mellan användarna (C2C). Eva Ossiansson 
understryker att företagen måste lära sig att de själva inte längre ska göra hela arbetet 
utan att man ska engagera sina följare. Noelia Guinóns exempel om omröstningar som vi 
tidigare tog upp är ett bra exempel på detta eftersom engagemanget bland kunderna 
ökade och var större än vid vanliga diskussioner. 
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4.5.2 YouTube 
 
Som vi tidigare har tagit upp i detta kapitel så lämpar sig YouTube som en kanal där man 
kan främja följarnas kreativitet. Detta stöds av såväl av Safko & Brake (2010) som av 
Annica Ljungberg som säger att man kan skapa stort engagemang hos kunderna på 
YouTube genom exempelvis tävlingar. Ett av de mest kända exemplen vi själva kan 
tänka på kopplat till detta är ”the best job in the world”. Detta var en kampanj av 
turistbyrån i Queensland, Australien där man sökte en person som ville jobba som 
”Island caretaker” på en paradisö i stora barriärrevet. De ansökande fick göra en 60 
sekunder lång ansökningsfilm av sig själva och ladda upp den på YouTube där 
allmänheten fick rösta och vid sista ansökningsdagen hade över 34 000 människor från 
världens alla hörn laddat upp en film. De virala effekterna blev enorma och 
uppmärksamheten som Queensland fick var förträfflig ur ett marknadsperspektiv 
(Queensland Tourism 2010)  

Som vi också har tagit upp innan så funkar YouTube också bra i andra sammanhang än 
underhållning. Utbildning av kunderna är en användning som exempelvis Erik Ekholm 
tar upp. Genom att lägga upp ”get started videos” och tutorials kan kunden enligt honom 
förbättra tjänsteprocessen eftersom de har större kunskap om produkten. Detta är även 
bra för kundtjänst eftersom man kan reducera teknik- och användningsrelaterade frågor 
vilket är kostnadssparande.  

YouTube kan även fungera som ett verktyg för internkommunikation enligt Clapperton 
(2009), och när vi kopplar detta till vad Eva Ossianson sagt om att företag måste bejaka 
sociala medier och integrera dem i organisationen känns detta självklart. Detta tror vi 
själva funkar särskilt bra för stora organisationer med avstånd mellan olika kontor. 
Även här ser vi utbildning som en stark fördel då man skulle kunna sköta 
internutbildning via YouTube.  

Precis som de andra sociala medierna vi har koncentrerat oss på så blir 
sammankopplingen av dessa med varandra viktig i även YouTube. YouTube är dessutom 
den kanalen som vi anser mest interoperabil av dessa då man kan integrera 
YouTubeklipp vildigt enkelt i exempelvis Facebook och bloggar. Haléns har exempelvis 
gjort detta och enligt Noelia Guinón så har det fungerat väldigt bra och hon säger att 
deras kunder nu lättare slussas mellan olika medier där de kan uppleva olika saker. 

4.5.3 Twitter 
 
Twitter är en social nätverksplats och microblogg på internet med miljontals 
registrerade konton (Safko & Brake 2010). Ekholm förklarar att om ett företag vill 
bedriva microblogg är Twitter det bästa alternativet. På frågan om vilka sociala medier 
företag bör använda har samtliga respondenter nämnt Twitter även om vissa inte riktigt 
ser fördelarna med det. Elisabeth Lindberg säger att i andra sociala medierna kan 
företag lägga in bilder, filmer, man kan rekommendera, kommentera osv. men Twitter är 
ett litet frågetecken ur företagssynpunkt. Noelia Guinòn förklarar att Haléns använder 
Twitter men inte heller dem har riktigt förstått nyttan för företag. Hon tillägger att det 
mest verkar vara ett verktyg för mediefolk och gurus som kommenterar varandras 
inlägg.  

Så vad är då värdet för företag med Twitter? Annica Ljungberg förklarar att det finns två 
värden, dels i SEO synpunkt och dels att företag kan ge sig in i debatter om företaget som 
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man tidigare inte kunnat komma åt. Då Google köpt innehållet på Twitter är det som 
diskuteras tillgängligt för sökmotorn fortsätter hon. Om företaget nämns i relevanta 
sammanhang på Twitter kommer Google alltså se detta vilket kommer ge en bättre 
placering i sökmotorn förklarar Ljungberg. Erik Ekholm berättar att dem för Skapa’s 
kunder brukar förklara att Twitter har relativt litet värde för dem innehållsmässigt då 
han menar att det är för få människor som sitter och läser Twitter flöden. Däremot 
används det i större utsträckning i USA och han förklarar att Google är väldigt USA 
fokuserat varför det är så viktigt att ändå ha en närvaro där.  

Björn Alberts säger att ett bra sätt för att komma igång med social medier är att börja 
bevaka nätet och lyssna till vad folk nämner om ett företags produkter eller 
produktkategorier. För det ändamålet är Twitter ett utmärkt verktyg menar han.  Annica 
Ljungberg säger att företag bör bevaka så mycket det bara går om vad som sägs om ett 
varumärke vilket inte varit möjligt tidigare. Alberts förklarar också att det viktigaste är 
att lyssna för att sedan kunna reagera och delta i diskussionerna om ditt varumärke.  

En fördel med Twitter anser Ljungberg vara att människor med samma intressen kan 
samlas och diskutera utan att behöva vara vänner likt Facebook. Det gör att företagen 
når utanför sin skapade sfär menar hon. Alberts utvecklar detta då han säger att Twitter 
är en enorm källa för kompetens och kunskap vilket han själv frekvent använder sig av. 
Däremot säger han att smartare filter- och sökfunktioner skulle behövas på Twitter för 
att hantera all information vilket även Ljungberg håller med om. Även Erik Ekholm 
beskriver Twitter som en utmärkt källa för kunskap vilken han själv använder för att 
hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna inom social media. 

Enligt Björn Alberts så är Twitter även mycket effektiv för att sprida information och 
skapa uppmärksamhet. Han förklarar att om ett företag har en blogg så är det extremt 
kraftfullt att kunna tala om denna på Twitter, att nu finns det nytt att läsa på bloggen. 
Han berättar att han själv dubblat trafiken till sin egen blogg på det sättet. Ekholm 
tillägger även att Skapa brukar göra lösningar för deras kunder som automatföder 
Twitter med information från deras bloggar vilket skapar trafik och uppmärksamhet. 
Däremot tror han inte på Twitter på lång sikt då han anser att Facebook är för 
dominerande och har mycket smidigare flöde. Trots detta tolkar vi det som att det inte 
att bortse från Twitter. 

4.5.4 Bloggar 
 
Både Safko & Brake (2010) och Meerman (2009) skriver att det gemensamma för 
bloggar är publiceringsfilosofin och inte innehållet eller vilka det är som publicerar. Det 
centrala för en blogg är enligt Clapperton (2009) kommunikation, vilket innebär att en 
kommenterings funktion måste finnas tillgänglig. Däremot tilläger Safko & Brake (2010) 
att kommentarer till blogginlägg inte nödvändigtvis måste ske i den aktuella bloggen 
utan kan publiceras i andra bloggar som länkar tillbaka till ursprungsinlägget. På detta 
sätt bildar bloggarna enorma nätverk avslutar författarna. Det finns en mängd 
användningsområden för en blogg, Annica Ljungberg nämner krishantering, intern 
marknadsföring, lanseringar, målgruppsinsikt, information och kunskapsutbyte, 
positionering, och image vilket alla är delar i navet affärsutveckling. Carlsson (2010) 
skriver att bloggar kan stärka varumärken då det är lättare att vara personlig i 
kommunikationen på än blogg i förhållande till den egna webbplatsen. Även Erik 
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Ekholm anser att det finns större möjligheter att skapa dialoger på en blogg än på den 
egna hemsidan. 

Noelia Guinòn berättar att dem på Haléns använder sig av en blogg men att det är 
betydligt svårare att skapa stadig trafik till den i jämförelse med exempelvis Facebook. 
Hon menar att det krävs resurser på ett helt annat sätt för att göra en bra blogg. Hon 
förklarar vidare att Haléns har ambitioner på att göra en bättre blogg och har 
funderingar på att använda sig av gäst bloggare som ett sätt att driva trafik. Ljungberg 
tar upp ett lyckat exempel med gästbloggare där ett hotell lät kunder bo gratis mot att 
dem bloggade om upplevelsen vilket skapade en trovärdighet bland dem som läste. En 
fördel med bloggar fortsätter Guinòn är att det inte är låst på samma sätt som andra 
sociala medier, det finns större utrymme för egen utveckling. Hon skulle föredra att ha 
dialogen på företagsbloggen då det är lättare att kontrollera Haléns varumärke där, men 
hon tillägger att det ändå är folket som styr var interaktionen äger rum. Däremot 
arbetar dem mer och mer med att dra trafik från andra sociala medier som Facebook, 
YouTube och Twitter till den egna bloggen.  

Vi ser bloggen som ett centrum i navet sociala medier då företag har störst frihet att 
göra något personligt och varumärkesstärkande på bloggen. Erik Ekholm förklarar att 
det är den totala effekten som är styrkan i sociala medier. Släpper ett företag en nyhet 
på bloggen samtidigt som de publicerar en film om ämnet på YouTube, skickar ut 
nyhetsbrev, twittrar om det och skapar en Facebook update om nyheten så skapar det 
ett otroligt surr i nätverket. Detta menar han skapar i sin tur länkande mellan olika 
individer mot den egna bloggen och i slutändan till den egna webbplatsen. Detta är även 
mycket betydande för sökvägsoptimering avslutar Ekholm. Även Ljungberg påvisar 
relevansen av helheten i sociala medier inte minst i SEO synpunkt. Björn Alberts håller 
med om fördelarna att sammanlänka olika sociala medier då hans egen blogg som vi 
tidigare nämnt dubblade trafiken när han kopplade den till Twitter. 

En fördel vi diskuterade med Ljungberg är att det på bloggar går att filtrera information 
på ett sätt som inte går på andra sociala medier. Användarna kan sortera bort 
information som inte är av relevans för dem vilket ger en mycket bättre kvalitet som vi 
ser det. 
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5 Slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi våra egna slutsatser kopplade till den empiriska och 
teoretiska analysen. Vi kommer även med rekommendationer och förslag till fortsatt 
forskning.  

Problemformulering 
Hur kan handels- och tjänsteföretag med internetverksamhet arbeta med sociala medier 
som ett marknads- och kommunikationsverktyg?  

För att få en djupare analys har vi valt att även formulera tre delfrågor. 

Delfrågor: 

• Hur ska företag förhålla sig till kommunikation med marknaden i sociala medier? 
• Hur kan kundens relation till varumärken påverkas i sociala medier? 
• Vilka användningsområden kan skapa värden för företag och vilken roll har 

kunden i detta värdeskapande? 

Syfte 
Vår uppsats syftar till att belysa svårigheterna som användandet av sociala medier för 
med sig men även möjligheterna. Målet är att uppsatsen ska bli av användning för 
företag som önskar sig större förståelse för sociala medier, hur dem funkar och hur 
organisationer praktiskt kan använda dem för att uppnå olika syften. Vidare vill vi 
framhäva hur sociala medier är ”folkets medier” i den bemärkelsen att företag har svårt 
att påverka allmänhetens agerande i dem. 

5.1 Kommunikation i sociala medier 
 
Sociala medier definieras av dialogen med marknaden som möjliggörs vilket har 
framkommit i vår undersökning. Vissa företag idag anser att dem har ett val att gå med 
eller inte vilket vi inte tycker stämmer. Den digitala existensen går enligt vår mening 
inte att kontrollera då det inte går att skydda sig från att andra diskuterar ens företag. 
Även om företaget väljer att inte bevaka och interagera i diskussioner om dess 
varumärke kommer andra utomstående se och påverkas av det som skrivs på ett helt 
annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. I en hårdnande konkurrens anser vi 
nämligen att det är de företag som kommunicerar med sina kunder som har större 
chans att bättre tillfredsställa sina kunder på individnivå vilket vi ser kommer bli allt 
viktigare i framtiden. 

Vi ser det inte som tillräckligt att bara närvara i sociala medier om inte tydligt syfte 
förklaras för kunderna. Det finns idag ett utbrett fenomen som Erik Ekholm refererar till 
som ”zombiesidor”. Dessa sidor som företag startar upp utan syfte och strategi kan 
enligt oss rent av skada varumärket då besökare har förhoppningar och krav ställda på 
hur sidorna ska vara. Kunder förutsätter att företag skall leverera till ett visst värde 
beroende på deras uppfattning om varumärket och vad andra företag levererar i sociala 
medier. Vi ser därför att det blir desto viktigare för företag som inte har kapacitet att 
driva sin närvaro i social media till den nivå kunderna förväntar sig att förklara syftet 
med deras närvaro och aktivitet där. På så sätt kan man hänvisa eventuella frågor till 
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exempelvis kundtjänst eller e-mail så att inte frågor står obesvarade vilket vi kan tycka 
ge ett oprofessionellt intryck. 

Vi har kommit fram till att det krävs ett visst förhållningssätt vid ett företags arbete och 
kommunicering med omvärlden genom sociala medier. Enligt Eva Ossiansson så har 
marknadsjämvikten och maktbalansen förskjutits mot kunderna i sociala medier vilket i 
praktiken inneburit att kunderna själva väljer vilka budskap de vill bli presenterade för 
genom att de exempelvis blir följare av företag på Facebook och Twitter eller 
prenumeranter på YouTube. Därför anser vi att företag bör sträva efter att lära känna 
sina kunder så bra som möjligt för att i största möjliga mån kunna erbjuda dessa vad de 
vill ha, och på vilket sätt. Detta kan dels uppnås genom en aktiv dialog med kunderna 
och dels genom lyhördhet och iakttagande i de sociala medierna.  

Vi ser övervakning och avlyssning som ett första steg i interaktionen med sociala 
medier. Att kunna observera vad som sägs om företaget i sociala medier ser vi som en av 
mediernas största fördelar enligt oss eftersom man kan nå en grupp som man inte 
kunnat nå innan. Vi skulle vilja kalla dem för ”de tysta klagarna”. De tysta klagarna är 
sådana kunder som inte yttrar missnöje inför företaget utan för sin egen vänskapskrets. 
Sådan ”word of mouth” har varit svår att nå eller ens uppfatta innan men i sociala 
medier så kan företag lättare lokalisera de tysta klagarna och bemöta kritiken. Detta har 
blivit av yttersta vikt då privatpersoner enligt Eva Ossiansson idag har samma 
förutsättningar som organisationer att påverka andra tack vare sociala medier. Bloggare 
är ett exempel på personer som i vissa fall besitter större trovärdighet än de flesta 
företag. Eva Ossiansson säger att vem som helst kan bli en lyckad kommunikatör idag 
och det håller vi med om. 

Jämfört med traditionell marknadskommunikation, som enligt Annika Ljungberg 
handlar mer om övertalning, så grundar sig social media kommunikation i dialogen. Som 
vi tidigare nämnt kan företag inte kontrollera kundernas kommunikation med varandra. 
Däremot har vi i uppsatsen kommit till att dem kan påverkas genom att uppmuntran och 
skapande av rätt förutsättningar för kommunikation. Som vi ser det är det bättre om 
diskussionerna sker under företagets bevakande ögon än på platser där dem inte har en 
chans att styra eller kommentera det som sägs. Kund till kund kommunikationen ser vi 
som väldigt viktig då den har hög trovärdighet. Det är lättare för en kund att lita på en 
eller flera andra personer som är i samma position som en själv än ett företag som har 
en säljande roll. Just därför vill vi beskriva det som viktigt att aktivera kunderna som en 
del i social media strategi. 

Att kunna reagera på kundernas interaktion är ett viktigt moment för att bibehålla 
intresset i diskussionerna. Här har företagen en stor fördel då mätbarheten på sociala 
medier är mycket omfattande om användarnas beteenden. Däremot finns det värden 
som inte går att mäta enligt Carlsson (2009), exempelvis ökat förtroende och påverkan 
på image. Detta är värden som vi ser som centrala för sociala medier och kan enligt vår 
mening bara uppskattas i form av kundernas synliga aktiviteter. Efter att ha tagit del av 
YouTube’s och Facebook’s statistik system har vi även insett att det krävs mycket 
resurser för ett företag att analysera informationen just för att den är så pass 
omfattande. Om inte företag tar med detta i beräkningarna kommer dem inte kunna 
nyttja sociala medier som kommunikationskanal till max. 

Genom uppsatsarbetet har ett arbetssätt för hur företag bör kommunicera med sina 
kunder växt fram hos oss som vi sammanfattat i en 5-stegsmodell.  
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Bejaka Lyssna Interagera Aktivera Reagera

5 steg för framgångsrik kommunikation i sociala medier: 

 

 

 

Först och främst måste företag bejaka och acceptera villkoren på vilka man 
kommunicerar med i sociala medier. Därefter ska man lyssna på sina kunder, var 
befinner dem sig och vad pratar dem om? På detta värde byggs sedan interaktionen där 
företaget gör ett närmande för att påverka och styra kommunikationen. Dialogen skall i 
sin tur mana till att kunden blir mer aktiv och då själv bidra till den värdeskapande 
processen. Slutligen gäller det för företagen att ta till vara och reagera på kundernas 
aktivitet och också bygga vidare på deras kreativitet. 

5.2 Relationer i sociala medier 
 
I vår undersökning har både positiva och negativa aspekter framkommit i hur kundens 
relation till företag påverkas i sociala medier. Vi har dock insett att detta helt beror på 
företagets eget agerande. Det är mycket lätt hänt att företag blir inåtvända och tänker ”vi 
är bäst på det här” och ”det här ska vi satsa på” vilket vi anser kan skapa fel fokus. Då de 
flesta marknader går mot ett allt mer kundinriktat fokus är det viktigt att skapa dialoger 
med sina kunder för att bygga relationer i vilka man verkligen kan lära känna sin kund. 
Vi kan idag inte se kraftfullare verktyg än sociala medier för att göra just detta. Det 
kraftfulla med sociala medier enligt oss är att kunderna blir delaktiga i 
relationsbyggandet genom kommunikationen dem sinsemellan, B2C2C2B. På så sätt 
skapas band som är sammanlänkade med varumärket, inte bara mellan företag och 
kund utan även mellan kunderna.  Kan företaget tydligt visa att dem stöder diskussioner 
om varumärket anser vi att det inger trovärdighet hos kunderna. Trovärdigheten ser vi 
som grunden för att bygga förtroendefulla relationer.  

Björn Alberts nämner begreppet ”förtjänad media” vilket vi anser vara väldigt passande 
för just detta. Ett företag kan ha trovärdighet genom att ha en fantastisk produkt men 
det är inget i jämförelse med ett flertal kunder som diskuterar hur bra produkten är i 
öppna forum utvecklar Alberts. Dock ser vi en svårighet att få denna effekt om man inte 
skapar rätt förutsättningar. Överlåter man kontrollen av diskussionerna till någon 
annan, exempelvis en kund som startar en fan page, ser vi en risk att även förlora 
initiativet till att skapa relationer vilket kan störa förtroendet. Vår inställning är att det 
måste vara bättre att förekomma sådana företeelser och att företagen inte bör vara 
rädda att öppna upp sig för kundernas kritik. Risken blir även att den bevakande rollen 
försvåras, vi ser det som en fördel att veta var diskussionen äger rum snarare än att 
aldrig få se den. Tror man att företaget endast kommer att få negativ kritik bör man 
istället se över sin produkt snarare än att vara rädd för allmänhetens omdöme. Vi anser 
inte heller att negativ kritik behöver skada företaget då man istället får möjligheten att 
visa hur bra service man kan erbjuda vilket stärker banden i relationen, även för 
åskådare som inte direkt påverkas.  

Efter vår utförda undersökning är ett av det största intrycket vi fått att företag idag 
fokuserar för mycket på sociala medier som verktyg istället för det som faktiskt ska 
kommuniceras i kanalerna. Erik Ekholm förklarar att man måste hitta det som kunderna 
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värdesätter i relationen och vilka kunskaper man själv besitter vilket även Svahn och 
Svahn (2009) beskriver. Vi håller med om detta och vi bedömer att det inte går att bygga 
relationer enbart på en närvaro i sociala medier. Det krävs ett intressant och 
engagerande innehåll för att skapa och bibehålla trafik som i sin tur kan användas för att 
bygga relationer. Vi har svårt att se ett företag kunna skapa intresse genom att bara 
prata om sina produkter och erbjudanden vilket även Ekholm säger. Istället tycker vi 
företag bör känna sig för vilka ämnen som intresserar kunderna. Troligtvis kretsar 
intresset kring branschen företaget befinner sig i men det behöver inte vara så. Ekholm 
nämner som exempel produkten gräsklippare och att deras kunder förmodligen inte är 
intresserade av ny teknik utan snarare trädgårdsvård som kretsar kring produkten. Vi 
har i uppsatsen kopplat detta till storytelling vilket beskrivs av Mossberg & Nissen 
(2006), vilket innebär att man kopplar känslor till varumärken med hjälp av berättelser. 
Om inte kompetensen att skapa något värdefullt för kunden finns inom företaget kan det 
vara bra att ta in exempelvis en gäst bloggare, d.v.s. opinionsbildare som kan skapa 
värde för kunderna. Noelia Guinón berättar att de på Haléns har planer på att låta sina 
Facebook medlemmar rösta fram gäst bloggare åt dem. På detta sätt ser vi att man inte 
bara ger kunderna exakt vad dem vill ha, man gör dem även till medproducenter. Genom 
att göra kunderna mer delaktiga i utvecklingen av varumärket stärks banden till 
företaget enligt vår analys. Lyckas man bra med integreringen kan det gå så långt att 
kunderna börjar identifiera sig med varumärket. Gummesson (2002) skriver att 
människor idag konsumerar för att få en viss livsstil vilket i sin tur ger tillhörighet och 
gemenskap. Enligt Alberts fungerar det på samma sätt med sociala medier vilket vi 
håller med om. Vissa varumärken vill man bli förknippad med, inte bara för deras 
produkter utan för deras image. 

Vi har under uppsatsskrivandet insett hur viktigt är att det är rätt personer i företaget 
kommunicerar i sociala medier. Genom intervjuerna har vi förstått att det ofta är 
marknadsavdelningen som får ansvaret och belastas ekonomiskt för sociala medier då 
det ofta uppfattas som en marknadskanal. Detta betyder dock inte att de har den rätta 
kompetensen att sköta alla kommunikation. Svarar de på frågor som är riktade till 
kundtjänst anser vi att företaget inte levererar ultimat värde till relationen. Därför tror 
vi mycket starkt på att företag bör integrera användandet av sociala medier i hela 
organisationen vilket stärks av Elisabeth Lindberg. Detta anser vi kan leda till att antalet 
mellanhänder minskar och att kundens meddelande når sin källa direkt där det kan 
besvaras på bäst sätt. Exempelvis så bör produktrelaterade frågor besvaras direkt av 
kundtjänst och teknisk support medan frågor om event och kampanjer mottags av 
marknadsavdelningen.  

5.3 Kundens roll och användningsområden 
 
Ekholm uppskattar att 30-60% av ett företags trafik på sin hemsida kommer från 
Google. Det är därför enligt vår mening av yttersta vikt för företag att ligga i framkanten 
av sökvägsoptimering där social media har kommit att få en stor roll. Allt man gör på 
internet värderas på olika sätt av sökmotorerna och relevant länkning från externa 
informationskällor anses ge stor trovärdighet. Detta ser vi som ett stort skäl att använda 
sig av sociala medier, för att få människor att diskutera ditt varumärke och länka vidare 
till din hemsida. Här har kunden eller användaren uppenbart en avgörande roll för 
resultatet som vi ser det. Grönroos (2008) förklarar att kunder litar på andra människor 
då dessa ses som objektiva och inte säljande som företag. Vi tycker inte det går att räkna 
med att kunderna på eget bevåg ska starta diskussioner om ditt varumärke. Företag bör 
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istället arbeta för att skapa rätt förutsättningar genom att starta grupper på sociala 
medier där de kan ställa frågor, starta kampanjer, tävlingar osv. för att aktivera 
kunderna.  

När engagemanget väl är skapat ser vi det som viktigt att inte nöja sig utan hålla igång 
diskussionerna, kontinuerligt komma med nya saker och uppmärksamma andras 
diskussioner då sökmotorer även ser positivt på ”färskt” innehåll. Sammanlänkningen 
mellan olika sociala medier bidrar även till positiv länkning varför vi ser det som viktigt 
att inte bara starta en blogg och tycka att det räcker. Vi ser en blogg som en utmärkt 
utgångspunkt men genom att sammanlänka denna med exempelvis YouTube, Facebook 
och Twitter får man en mycket bättre spridning även om informationen är densamma i 
de olika medierna. 

Kommunikation i sociala medier kan vi relatera som en form av gerillamarknadsföring 
då det sker på en plattform som inte riktigt ses som kommersiell. Sociala medier är 
snarare av en umgängesrelaterande karaktär. Om en privatperson exempelvis skriver 
ett inlägg om ett företag på sin Twitter som företaget sedan svarar på uppfattas det ofta 
inte som marknadsföring. Men i själva verket handlar det om att företaget exponerar sin 
förmåga till service vilket enligt Alberts ger ”goodwillpoäng”.  

Just kundservice är ett användningsområde som framkommit i vår undersökning och 
som inte direkt kan kopplas till traditionella medier.  Det är ett fenomen som enligt vår 
tolkning av intervjuerna uppstått på kundernas initiativ. Det är inte många företag som 
idag skyltar med att dem bedriver kundtjänst via sociala medier vilket både Noelia 
Guinòn och Elisabeth Lindberg håller med om. Det är kunderna som väljer plats för 
interaktion i och med sociala mediers intåg vilket vi vill framhäva. Elisabeth Lindberg 
förklarar att vid krissituationer letar kunderna efter nya sätt att kontakta företag och vi 
tycker då att det är upp till företaget att skapa så tillfredsställande kontaktvägar som 
möjligt. 

Vi anser därför att företag måste vara beredda på att inkludera sociala medier i deras 
servicelandskap. I vår uppsats har det framkommit fördelar med att bedriva kundtjänst 
via sociala medier. Dels så fungerar det som ett FAQ (frequently asked questions), där 
andra kunder med liknande problem kan se hur andra löst sina. Vi ser också fördelen 
med att konversationerna är öppna då även kunder utan problem påverkas av att de kan 
se hur villiga företaget är att ge god service åt sina kunder för att höja kvaliteten. 
Dessutom kan vi se fördelar i att uppmuntra kunderna att hjälpa och utbilda varandra. 
Ju bättre utbildade kunderna är innan själva köptillfället desto mer relevanta blir dem 
förklarar Ekholm. Anledningen till detta menar han är att en utbildad kund inte behöver 
lika mycket service och stöd vid köpet. Ett praktiskt exempel på hur detta skulle kunna 
bedrivas som vi själva funderat ut är att skapa tävlingar där kunderna får skicka in 
videoklipp där de visar hur produkten ska användas eller hur köp går till.  

Vi har diskuterat fram och tillbaka om det är bäst att skilja på kundtjänst och sociala 
medier som en marknadskanal. Man skulle exempelvis kunna ha två olika profiler på 
Facebook, en för kundtjänst och en för övriga budskap vilket vi sett exempel på. I detta 
avseende har vi kommit fram till att det är bäst att ha allt på samma plats då kundtjänst 
faktiskt kan ses som marknadsföring av tjänstekvaliteten. 
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5.4 Avslutningsvis 
 
Vår målsättning med denna uppsats har varit att skapa en förståelse för hur företag i 
praktiken påverkas, både positivt och negativt, av sociala medier och hur detta kan 
utnyttjas i olika syften. Vår uppfattning innan uppsatsskrivandet var att sociala medier 
fungerade som ett alternativ till traditionell media i marknadskommunikation, dock 
med fokus på utbyte mellan kund och företag. Det vi främst tar med oss efter uppsatsens 
slutförande är att innehållet är viktigare än själva verktyget. Det finns ingen generell 
guide för hur företag ska bete sig i sociala medier, det är individuellt och baseras på 
kundernas aktiviteter. 

När det kommer till sociala mediers koppling till e-handel så anser vi att dess betydelse i 
framtiden bara kommer öka. Om detta främst kommer ske genom handel i sociala 
medier eller genom att e-handelsplatser blir mer sociala lämnar vi osagt men det finns 
goda exempel på båda sorterna. Vi kan redan se nu att webbshoppar i allt högre 
utsträckning inkluderar kommentars funktioner i shopen eller via blogg och andra 
sociala medier. Hur som helst anser vi att den ökade interoperabiliteten 
internetapplikationer sinsemellan kommer föra kommersiell e-handel och 
umgängesbaserade sociala medier allt närmre varandra. En fördel som e-handlarna kan 
dra nytta av med arbete i sociala medier är den trovärdighet som vi kan se skapas av 
användarnas interaktion med varandra. Eftersom många ser på e-transaktioner med 
stor försiktighet idag så anser vi att sociala medier kan hjälpa till i legitimeringen av 
internetbaserade handelsföretag. 

Just nu ser vi extra stora fördelar för företag med äldre målgrupper att etablera sig i 
sociala medier eftersom statistiken visar på en rejäl frammarsch i social media 
användning hos äldre. Att sociala medier har en ungdomlig stämpel just nu må vara sann 
men allt efterhand som äldre användare etablerar sig så kommer de också sätta sin 
prägel på medierna. 

Slutligen vill vi påminna företag om att ta tillvara på människors kreativitet och 
engagemang. Låt inte kritik avskräcka då det är mer användbart att veta vad kunderna 
faktiskt tycker. Lyssna, var ärlig och våga släppa makten. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under vårt uppsatsskrivande har vi börjat förstå vilken potential sociala medier besitter 
som framtidens marknads- och kommunikationsverktyg men vi har även insett 
svårigheterna i bemästrandet av dem. Det är vår slutsats att företag måste lära sig att se 
med helt nya ögon på hur de ska kommunicera i sociala medier eftersom kunderna nu 
givits chansen att kommunicera tillbaka. Vi har valt att behandla kommunikation och 
marknadsföring i sociala medier i ett brett perspektiv då vi dels tycker att det har varit 
ett naturligt steg ifrån tidigare forskning och ett dels ett naturligt steg för företagets 
förståelse i ämnet. Nu manar vi till djupare analyser av dels särskilda medier men även 
särskilda ämnesområden. Eftersom det under uppsatsens gång uppmärksammats hur 
framgångsrikt Facebook har blivit i fråga om antal användare så ser vi först och främst 
ytterligare forskning kring detta media som mest intressant. Vi vill också säga att vi tror 
att den snabba utvecklingen som sker i sociala medier kräver kontinuerlig forskning och 
att forskningsresultat från idag kan vara irrelevanta inom ett antal år beroende på hur 
utvecklingen sett ut.   
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide 
Då våra respondenter varierade i kunskapsområden och intressen använde vi 
intervjuguiden på olika sätt och i varierande ordning beroende på intervjuobjekt. Vi 
ställde inte frågorna ordagrant utan hade dem mest som grund i ämnesordning. Vi 
formulerade dock intervjuguiden i frågeform men detta gjorde vi endast för vår egen 
skull. Vi utgick istället från att ha en öppen diskussion där nya frågor dök upp naturligt.  

Inledande 

• Namn 
• Företag 
• Sysselsättning/kunskap 
• Beskriv ert företag, (kortfattat, företag) 

Användning av sociala medier 

• Vilka sociala medier bör företag använda sig av idag? 
• Vad finns det för anledningar till att företag börjar använda sociala medier? 
• Vilka olika användningsområden finns det med sociala medier? (ex. service, 

kundtjänst, relationsbyggande, etc.) 
• Vad kan företag sätta upp för mål med användandet av sociala medier? 
• Hur har företag faktiskt påverkats av sociala medier? (kunskap om och relation 

till kunder, arbetssätt/ utbildning av personal) 
• Hur kan effekterna mätas? 
• Är Sverige tillräckligt stort för att arbetet med sociala medier ska löna sig? 
• Går det att separera/nå olika målgrupper för olika syften? 
• Vad ser ni ur era erfarenheter som fördelar respektive nackdelar med sociala 

medier? (risker/förtjänster) 
• Hur bör företag agera mot sådant som skrivs om företaget utan dess kontroll? 

(bevakning, aktivt deltagande, passivt) 
• Är sociala medier ett komplement till andra mediekanaler eller en egen kategori i 

er mening? 
• Hur kan organisationer ligga i framkant i användningen av sociala medier? 
• Vilka sorters företag kan dra nytta av sociala medier? 
• Hur kan företag locka kunder och få dem att bli aktiva? 
• Vad är kundens respektive företagets värde att bli aktiv i sociala medier? 
• Kan företag vara för aktiva? 
• Kan företag finna nya kunder via sociala medier? 
• Hur ser ni på sociala mediers framtid? (utveckling, användningsområden, egna 

aktiviteter) 
• Nämn några generella punkter som ni anser ger företag framgång i sociala 

medier. 
  



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

 
 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 




