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Sammanfattning 

 

Författare: Daniela Madriaga och Jenisse Mendoza 

Handledare: Hans Zimmerlund  

Titel: Bland sociala medier - En uppsats om mobiloperatörers kommunikation i 

sociala medier för att skapa lojala kunder. 

 

Bakgrund och Problem: Den här uppsatsen handlar om sociala medier som 

konkurrensmedel i telekombranschen för att skapa lojala kunder. Telekombranschen 

har under det senaste decenniet utvecklats snabbt i takt med mobiltelefonins 

genomslag. Kommunikationen via mobiltelefon har blivit en del av det vardagliga 

livet. Internetanvändningen har fått en större betydelse. Fler människor är aktiva 

inom internet och att googla, blogga, skicka snabbmeddelande, använda 

Twitter/Facebook har blivit en vardagssyssla för många. Samhället har blivit mer 

beroende av sina konsumenter som har allt fler krav och större behov. 

 Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera kundernas lojalitet 

gentemot en mobiloperatör som på olika sätt använder sig av sociala medier som 

marknadsföringskanal.  

Avgränsning: Undersökningen kommer avgränsa sig till att undersöka Telia och dess 

kunder, samt andra telefonoperatörs kunder för att kunna göra en jämförande analys. 

 

Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv utgångspunkt och använda sig av en 

kvalitativ och kvantitativ ansats som kommer att komplettera varandra i analysen och 

resultatet. 

 

Slutsats: Konkurrenssituationen som uppstått mellan de olika mobiloperatörerna i de 

sociala medierna har visat att det inte finns något korrelationssamband mellan att vara 

störst på marknaden för att vara bäst på att skapa lojala kunder via sociala medier. 

Samt att det är kommunikationen som sker mellan företag och användare i de sociala 

medierna som är betydelsefull för att kunderna ska kunna lita på företaget och genom 

detta kunna bli lojala kunder.  

 

Nyckelord: Sociala medier, Telia, mobiloperatör, Kommunikation, lojala kunder, 

marknadsföring,   
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1 INLEDNING 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till uppsatsen, problemdiskussion, problemformulering och 

det syfte författarna har valt att inrikta sig på. Dessutom finns det en begreppsdefinition för att 

lättare kunna följa uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det tidigare statligt ägda bolaget Telia, tidigare Televerket
1
, har varit den enda aktören på den 

svenska telemarknaden som drivit monopol under flera år inom telefonibranschen. Denna 

monopolliknande maktställning lyckades Telia utveckla genom en stark, stadig och strukturerad 

verksamhet som leddes av staten. I början av 1990-talet la regeringen fram en proposition om att 

främja fri konkurrens i olika marknader så som avskaffandet av det svenska telenätverket
2
. Med 

avskaffningen av monopolet kunde fler aktörer komma in på marknaden. Televerket blev registrerat 

till Telia AB 1993 och därefter var konkurrensen på marknaden ett faktum.  

 

Med tiden utvecklades mobilnätverket i Sverige, från MTA nätet till det nya 4G-nätet. Sverige kom 

att bli ett land där mobiltelefonen används flitigt. Mobiloperatörerna i Sverige består av flera 

aktörer och bland de fyra största finns; Telia, Tele2, Telenor och 3 (Hi3G). Tele2 var det första 

bolaget efter Telia som etablerade sina tjänster i Sverige. Detta gjorde de redan 1993 och blev den 

första operatören med kontantkort 1997.
3
 Telenor är ett norskt bolag och etablerade sig i Sverige 

som mobiloperatör 2005 i samband med övertaget av Vodafone.
4
 Operatören 3 lanserades 2003 och 

har sedan dess vuxit på marknaden.
5
  

 

 Telia har varit marknadsledande inom mobilbranschen under en lång period
6
. Efter att marknaden 

blivit fri från monopolställningen har marknadsandelarna omfördelats mellan de olika operatörerna 

på grund av den starka konkurrensen på telekom marknaden. År 2003 visade siffror på att Telias 

                                                 
1
 http://www.ne.se/lang/telia-ab 2010-12-10 

2
SOU 2005:4  s.146 

3
 http://www.tele2.com/se/meet-our-company/get-the-facts/2113.html 2011-01-17 

4
 http://www.telenor.se/privat/om-telenor/sverige/index.html 2011-01-17 

5
 http://tre.se/Privat/Om-3/Snabbfakta/Vilka-ar-3/ 2011-01-17 

6
 http://www.teliasonera.com/sv/Marknader-och-varumarken1/ under fliken Sverige i tabellen. 2011-01-17  

http://www.ne.se/lang/telia-ab
http://www.tele2.com/se/meet-our-company/get-the-facts/2113.html
http://www.telenor.se/privat/om-telenor/sverige/index.html
http://tre.se/Privat/Om-3/Snabbfakta/Vilka-ar-3/
http://www.teliasonera.com/sv/Marknader-och-varumarken1/
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vinst minskat
7
 samt att företaget fått färre nya kunder, vilket är en indikation på att bolaget tappat 

marknadsandelar
8
.  

 

Den starka konkurrensen och den öppna marknaden har skapat nya ledningsfilosofier i telebolagen 

vilket har lett till stora förändringar inom organisationerna.
 9 

En tendens är att inom mindre 

organisationer är det lättare att anpassa sig och omstrukturera vid behov genom exempelvis nya 

konkurrensstrategier. Utifrån nya idéer och företag utan erfarenhet förändrades marknaden för 

mobiloperatörerna. Efter 2000-talet fick Telia genomgå en kraftig konkurrens av nya etablerade 

telebolag som kunde erbjuda liknande mobila lösningar. Kunder sökte innovation och de nya 

telebolagen kunde erbjuda konsumenterna detta snabbast. Detta p.g.a. de nya telebolagen bestod av 

mindre organisationer med en flexiblare anpassning och omstrukturering.  Telia som redan var ett 

väletablerat företag hade svårt att konkurrera med nya företagen. Till följd av detta förlorade Telia 

marknadsandelar där konsekvensen blev att kunder enkelt kunde bytta till annan mobiloperatör. 

 

När Internet spred sig i samhället, kom detta att revolutionera i hur människor samtalade med 

varandra, vad som möjliggjorde det ytterligare var uppkomsten av sociala medier. Det nya 

redskapet har medfört att individer sinsemellan kan kommunicera med varandra, även företagen har 

kommit att interageras i denna sociala sfär. Sociala medier är en kommunikationskanal där 

användare har möjlighet att kommunicera med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. 

Exempel av olika typer av sociala medier är bloggar, chattforum, internetforum, communities, 

wikier, webbplatser för videoklipp.
10

 Sociala medier kan också beskrivas som en webbtjänst 

uppbyggd av servrar som lagrar information och ägs oftast av privata företag. Inom sociala medier 

har användaren tillträde att dela med sig sina åsikter och kommentera andras; en sorts 

användargenererad fabrikation
11

 där individer skapar innehåll och läsare kan vara författare.  

Välkända sociala medier är Facebook, Youtube, Twitter och MySpace. På sociala medier är 

tvåvägskommunikation möjlig. Till skillnad från traditionella medier som utgörs av 

envägskommunikation, bjuder sociala medier in aktörer, oavsett vem man är och vart man är, att 

delta i en kommunikativ process. Anledningen till varför människor finns på sociala medier kan 

generellt vara p.g.a. läsaren har möjlighet att läsa och kommentera vad vänner och andra människor 

tidigare skrivit och tycker. Detta har gett en mer personligare känsla på innehållet och 

utformningen. Den viktigaste funktionen på sociala medier är att det interaktiva 

                                                 
7
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=268129  20101208 

8
 http://www.mobil.se/articles/Telia-tappar-pa-mobilmarknaden-1.289847.html 20101208 

9
Melker Ödebrink, Valle Karlsson ITF:s järnvägsförbunds rapport s.5 http://www.pts.se/sv/OmPTS/Historik/  

10
 http://www.ne.se/lang/sociala-medier   

11
 Lena Carlsson, 2009 s.10 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=268129
http://www.mobil.se/articles/Telia-tappar-pa-mobilmarknaden-1.289847.html
http://www.pts.se/sv/OmPTS/Historik/
http://www.ne.se/lang/sociala-medier
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kommunikationsfältet erbjuder in människor att dela med sig sina åsikter och föra en dialog. Sociala 

medier har kommit att bli ett ”dygnet-runt-öppet” samtalsrum där alla kan delta och samtala om vad 

de vill. Detta sätt att föra dialoger med varandra har i sin tur revolutionerat kundens position.  

 

Svenska företag som följer utvecklingen tvingas också följa trenden av sociala medier då 

användarna i de sociala medierna kan vara eller bli potentiella kunder. Företagens varumärken 

ligger i användarnas händer. Genom att ha frihet i de sociala medier att enkelt sprida vad de vill om 

ett varumärke till andra läsare. I ett försök att göra affärer på nya sätt, har företagens 

uppmärksamhet öppnats för sociala medier. På dessa interaktiva platser kan företagen göra sig 

sedda av fler användare som befinner sig på en interaktiv marknad. Utöver möjligheten att få synas 

kan företag skapa kontakt med sina kunder och även försöka locka till sig nya kunder. Företagen 

kan ta tillfället i akt för att förbättra sin marknadsföring och/eller hitta ett sätt att förstå sina kunder. 

Det som många företag gör är att i samband med att de kommunicerar med sina kunder, så har de en 

aktiv marknadsföring som bland annat består utav kampanjer, nya produktlanseringar etc. 

 

I en undersökning som gjordes år 2010 tittade man hur varumärken agerar i sociala medier
12

. Man 

undersökte personer som använder sig av sociala medier och fick fram att 50 % av användarna är 

aktiva i ett varumärkes community. 72 % tyckte att de gillade varumärket bättre efter att ha gått med 

i gruppen och 71 % fick högre köpintention till varumärket, 66 % kände sig mer lojala till 

varumärket och 63 % av de svarande har rekommenderade någon att gå med. Undersökningen 

visade också att besök av traditionella företags sajter har sjönk från 86 % till 76 %, medan besöken 

på de sociala plattformarna ökade. 

 

Mobiloperatörerna har tänkt på att nå sina konsumenter genom sociala medier och anammat detta 

för att komma dem närmare vilket man ser om man surfar på de största sociala medierna så som 

exempelvis Facebook, Youtube, Twitter etc. Dessutom har operatörerna utvecklat deras egna 

hemsidor så att kunder som surfar på liknande sidor, vet att de finns möjlighet för de att läsa andra 

användares inlägg. Bland de svenska operatörerna har följande använt sig av sociala medier; Tele2 

som finns på Facebook, Twitter, Youtube, Flckr och rss. Operatören 3 finns på Flckr, Twitter, 

Facebook och Youtube. Telia har en blogg som är inriktat på Iphone telefonen, Twitter och 

Facebook. Mobiloperatörerna har börjat använda sig av sociala medier för att kunna vara på ”plats” 

där sina kunder befinner sig i, som så många andra företag gjort
13

. 

                                                 
12 IUM- mynewsdesk, Wave 5, undersökning på 37 600 användare i 54 länder, däribland Sverige.  
13

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/jattarna-har-loggat-in-pa-sociala-medier_5107189.svd  

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/jattarna-har-loggat-in-pa-sociala-medier_5107189.svd


7 

 

Företag som Telia har en organisationsstruktur som kännetecknas av organisationer som har en lång 

tradition och vars arbetssätt har åstadkommits ifrån de inlärningssätt organisationen har. Detta 

påverkar organisationens anpassningsförmåga när nya tekniker eller idéer dyker upp.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Forskning om aktiva användare inom sociala medier och företagens påverkan, har studerats av ett 

företag inom marknadskommunikation, Universal McCann, i ett projekt som de kallar Wave 5
14

. De 

gjorde en omfattande undersökning kring människors användande av sociala medier och hur det 

påverkar företag och deras varumärke. I undersökning deltog ca 36 000 människor från 56 länder 

och presenterades i oktober 2010 under namnet "The socialisation of brands". Annan typ av 

forskning inom konsumenter och deras beteende gjordes av Lennart Hast och Eva Ossiansson från 

Centrum för konsumtionsvetenskap(CFK), som finns på Göteborgs Handelshögskola. De skrev 

rapporten " Konsumentmakt 2.0"
15

 som handlar om konsumenter och hur de ändrar beteende med 

tiden och med nya verktyg och hur det påverkar människor på olika sätt inom olika nivåer. 

 

 

1.3 Problemdiskussion 

Det före detta statligt drivna bolag Telia var den enda aktören på telekombranschen och drev 

därmed ett monopol. Tack vare mobilens uppkomst hade nya aktörer chansen att konkurrera mot 

Telia eftersom hela mobil-konceptet var nytt för samtliga aktörer på marknaden.  

Med utvecklingen av det nya mobilsystemet fick Telia inte bara erfara tryck från sina konkurrenter, 

de hamnade i en situation där de både förlorade kunder och del av sin marknad samtidigt som de var 

tvungna att placera sig på samma nivå som de nya aktörerna. 

Telias till skillnad från de yngre mobiloperatörerna
16

 har en stark kultur vars erfarenhet baserats på 

att ha utvecklat varit Sveriges första telefonnätverk. 

 

I takt med andra tekniska utvecklingar kom internet att få en större betydelse för både samhället och 

den ekonomiska sektorn.  Samhället lärde sig att hantera datorer och dess komponenter och har fått 

en stor betydelse inom olika arbetsplatser. Med Internets uppkomst kom olika Communitys, forum 

och chattprogram att bli populära. Inom den senare utvecklingen fick sociala medier ganska stor 

                                                 
14

 http://www.umww.com/  
15

 http://www.hgu.gu.se/Files/CFK/rappporter/Konsumtionsmakt2_0.pdf  
16

 D.I. Jacobsen, J. Thorsvik, s.395  

http://www.umww.com/
http://www.hgu.gu.se/Files/CFK/rappporter/Konsumtionsmakt2_0.pdf
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uppmärksamhet och blev en stor trend. Sociala medier är ett slags plattform där individer kan 

kommunicerar med varandra om vadsomhelst och närsomhelst. Här kan människor vara delaktiga 

och skapa ett kommunikativt flöde på interaktiva hemsidor där man kan dela med sig allt ifrån 

videoinlägg och debattinlägg. Här finns ingen tid att passa, plattformen är öppet dygnet runt och är 

tillgängligt för alla. 

 

I takt med att allt fler människor använder sig av sociala medier har även företag lockats av denna 

trend och lanserat sina egna sidor inom sociala medier för att finnas där kunderna finns
17

. Studier 

visar på att sociala medier har fått en ökad betydelse
18

 och därför använder sig fler företag av 

sociala medier för att komma i kontakt med sina kunder. Det som företag bör se upp med är att 

individerna eller kunderna kan framkalla ”starka röster”. Är de missnöjda eller tillfredställda kan de 

göra sig hörda. Inom dessa plattformar sprids ryktena ganska snabbt mellan användarna och det tar 

inte långt tid innan flera får reda på något. Vare det handlar om något positivt eller negativt det kan 

påverka andra i sina beslut. Ryktesspridning har en stark påverkan när det kommer från individer 

som sitter på samma sits
19

. Hur gör man för att effektivast nå sina kunder i en värld där kunderna 

har makten?   

 

1.4 Problemformulering 

Vilka faktorer är avgörande för Telia med sociala medier som verktyg, för att skapa lojala kunder? 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera kundernas lojalitet gentemot en 

mobiloperatör som på olika sätt använder sig av sociala medier som marknadsföringskanal.  

1.6 Avgränsning och perspektiv  

Denna uppsats avgränsas till svenska mobiltelefon kunder i alla åldrar som befann sig på de sociala 

medier där författarna publicerat enkäten. Dessutom kommer uppsatsen utgå från Telia beteende 

och struktur. Uppsatsen kommer ha ett fokus på hur Telia använder sociala medier för att skapa 

lojala kunder. Författarna har valt att använda sig av ett kundperspektiv. Utifrån detta 

                                                 
17

 Intervju med Karin Nordlund (Telia) 
18

 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/wave-5-varumaerken-i-sociala-medier-500372  
19

 Paul M. Herr, Frank R. Kardes and John Kim, The Journal of Consumer Research Vol. 17, No.4  s.454-462  

 

  

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/wave-5-varumaerken-i-sociala-medier-500372
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kundperspektiv kommer uppsatsen att lägga en grund för synen på kundens anknytning till Telia, 

samt att se vad företaget gör för att behålla sina kunder.  

 

1.7 Begreppsdefinitioner 

 

För att förstå situationen företaget går igenom, är det viktigt att man först får en inblick över hur 

omgivningen ser ut och hur företaget fungerar.  

 

Ett företag är en organisation som består av olika individer som jobbar mot ett gemensamt mål. 

Inom företaget finns det olika strukturer och regleringar som bildats efter erfarenhet. Det är 

kunskap, procedurer och riktlinjer som visar går tillväga i olika situationer och som lett till de 

arbetssätten som man finner inom en organisation. Det man finner inom företagets kultur och 

styrkor har även utformats av företagets externa och interna aktörer. I företagsstrukturen kan man 

även hitta de föreställningar och idéer som står för de visioner som företaget strävar efter, något 

Normann menar att de är förhärskande i företaget
20

.  

 

Vidare begrepp kommer förklaras för att förstå de element som utgörs av företagets struktur. 

1.7.1 Dominerande idéer  

Inom varje form av organisation finns det en uppsättning värderingar, normer, trossatser, begrepp, 

antaganden etc., som är delar av verksamhetens ”verklighet” som aktörerna befinner sig i, så 

kallade idésystemet.  Delar av elementen i idésystemet består mer eller mindre av medvetna 

föreställningar om vad företaget har för position och uppgift, förmodanden om vad det är för typ av 

struktur som är lämplig för att uppnå effektivitet i organisationen, olika typer av formulerade ”mål”, 

uppfattningar om vad som utgör effektiva ledarstilar och vad vilka motivationsfrämjande variabler 

som finns. Men de idéer som har mest inflytande och som brukar vinna över andra idéer är de som 

kallas företagets ”dominerande idéer”. 

1.7.2 Signifikanta aktörer 

De aktörer som har stort inflytande och makt har möjligheten att påverka de dominerande idéer är 

kallas för signifikanta aktörer.  Dessa aktörer skulle kunna ses som påverkare och de för de 

värderingar och normer. 

                                                 
20

  R. Normann, 1975, s.19   
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1.7.3 Historia och kultur 

Ett väletablerat företag som existerat länge har traditioner och väletablerade föreställningar. De 

värderingar och normer som existerar i företaget är del av företagskulturen. Den förklarar varför 

vissa människor gör vissa saker, tänker likadant, siktar mot samma mål, rutiner och förstår sig på 

begrepp som man använder sig av
21

 Företagskultur kan definieras ”som ett mönster av 

gemensamma värderingar och föreställningar i en organisation och förser dem med regler för 

beteendet i den organisationen”
22

 

1.7.4 Organisation 

Inom organisationsteorin är begreppet relaterat till samverkan av personer eller grupper som jobbar 

mot ett gemensamt mål eller intressen men också relaterat till byråkrati och hierarki inom 

organisationer. Stora organisationer har en benägenhet att vara uppbyggda genom hierarkisk 

uppdelning och byråkrati
23

. Och på grund av den stora strukturen har de svårigheten att genomgå 

förändringar. Moderna organisationer släppte detta beteende och började använda ett ledarskap som 

var anpassat för det moderna företaget
24

.  

 

”De flesta organisationer har en uttalat hierarkisk utformning med klara skiljelinjer mellan över- 

och underordnade nivåer för att legitimera och underlätta beslutsfattande, ordergivning och 

kontroll.”
25

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
21

 Grönroos, 2002 
22

 ibid, s.393 
23

 Clegg, Kornberger, Pitsis, s.19  
24

 ibid s.108 
25

 http://www.ne.se/lang/organisation/276787  

http://www.ne.se/lang/organisation/276787
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2 METOD 

Under detta kapitel presenteras val av metod för att kunna besvara problemformuleringen. 

Dessutom klargörs undersökningens validitet och reliabilitet. 

2.1 Val av metod 

I denna uppsats vill författarna utgå från en deduktiv utgångspunkt där teorier kan pröva, bekräfta 

eller avvisa data som är irrelevant. Inom en deduktiv ansats går man från det generella till det 

specifika.
26

  Författarna valde att genomföra en kvantitativ ansats som kommer tillämpas genom en 

kundundersökning och en kvalitativ ansats genom intervjuer av anställda på Telia. Metoderna 

valdes för att tillsammans kunna komplettera varandra i analysen och resultatet. 

 

2.1.1 Urval 

Urval är den målgrupp författarna avser att undersöka utifrån problemformuleringen. För att 

besvara på frågeställningen på bästa sätt, blev målgruppen för enkätundersökningen svenska 

mobiltelefonkunder i alla åldrar.  För intervjuerna sökte författarna efter nyckelpersoner som 

besitter på kunskapen om sociala medier. Författarna planerade att intervjua två Telia anställda, där 

den ena skulle vara chef inom sociala medier enhet och den andra anställd med en direkt kontakt 

med kunderna via de sociala medierna.  

 

Mobiloperatörernas kunder som deltog i studien var kunder från Telias, Tele2s och 3s (tre).  

Kunderna delades in i två kontrollgrupper, där ena gruppen kännetecknades av att vara delaktiga i 

sociala medier samt vara medlem/besökare till sin egen mobiloperatörs sida på de sociala medierna, 

medan den andra kontrollgruppen bestod av kunder som inte var engagerade i sociala medier. Båda 

kontrollgrupperna skulle vara kunder till någon av tre ovannämnda mobiloperatörer för att delta i 

studien. Författarna strävade efter att få ca 25 respondenter från varje mobiloperatör. De valda 

mobiloperatörerna innefattades vara verksamma inom sociala medier och vara bland de största 

operatörerna inom mobilbranschen
27

. 

  

Författarna sökte efter respondenter genom att gå in på Telias, Tele2s och 3’s Facebook-sida och på 

respektive Twitter-sida och skrev ett s.k. inlägg på kommentarfunktionen. Författarna frågade 

administratörerna av respektive företag på Facebook-sidorna om tillstånd att publicera inlägget i 

avsikt att hitta respondenter till enkäten. När författarna fick ett godkännande kunde publiceringen i 

                                                 
26

 L. Rienecker, P.s. Jørgensen, s. 160 
27

 http://www.gp.se/polopoly_fs/1.209223.1253692596!/0922_mobilop_jamforelse.pdf 

http://www.gp.se/polopoly_fs/1.209223.1253692596!/0922_mobilop_jamforelse.pdf
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form av ett inlägg ske. Detta inlägg publicerades kontinuerligt under sex veckor med start den 20 

december 2010.   

 

2.1.2 Kvantitativ undersökning 

En kvantitativ ansats går ut på att undersökningsmetoden ska representera ett stort och statistiskt 

representativt urval av en population, syftet är att man ska kunna mäta och förklara insamlad data
28

. 

Enkäten är en typ av survey undersökning som är ett strategiskt tillvägagångssätt och inte en metod 

enligt Denscombe. Han menar att ”/../i själva verket handlar om ett tillvägagångssätt som inrymmer 

empirisk forskning vid en bestämd tidpunkt och som eftersträvar så omfattande och fullständiga 

data som möjligt/../”
29

.  

2.1.2.1 Enkätundersökning 

 

Den kvantitativa undersökningen har utformats med hjälp av Google Docs
30

 som är ett webbaserat 

program där man enkelt kan utforma enkäter. Denna form av enkät är ett snabbt och enkelt sätt att 

arbeta med som inte medföljer några kostnader till skillnad från andra enkätformer
31

. Den har två 

fördelar, dels att designen kan kännas attraktiv av människorna som ska svara på enkäten och ger 

fördelen att utforma enkäten i kryss eller textrutor och dels att svaren kan automatiskt läsas in i ett 

program och räkna ut svaren. Nackdelen är att det krävs teknisk kunskap av författarna. En annan 

nackdel är att urvalsgruppen ska kunna hitta till hemsidan, då krävs det att respondenten ska ha en 

dator till hands och att datorn ska kunna ha tillgång till internet.   

Enkäten spreds med hjälp av en länk som las ut på sociala medier där en del av målgruppen 

befinner sig och på olika forum där målgruppen kunde hittas . 

 

 

2.1.3 Kvalitativ undersökning 

En kvalitativ studie går ut på att man gör ett strategiskt urval, efter givet resultat kan man göra 

hermeneutiska tolkningar. Dessa tolkningar bör inte generaliseras utan ska istället ge en ny kunskap 

eller ökad förståelse
32

. Den kvalitativa undersökningen genomfördes beroende på hur respondenten 

vara tillgänglig. Detta genom en personlig intervju och en intervju via telefon. I en intervju som 

                                                 
28

 Nyberg 2000, s.100  
29

  Denscombe 2009, s.26 
30

  http://docs.google.com  
31

  Denscombe s.27 
32

 Lindblad s.25  

http://docs.google.com/
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sker med att intervjuare och respondent möts, kan intervjuaren känna av om respondenten ger 

oriktig information, vilket inte kan kännas av vid telefon.
33

 Enligt Denscombe kan även 

telefonintervjuer visa sig vara en osäker metod, trots det finns positiva möjligheter där man 

betraktar människor som lika ärliga vid denna typ av intervju som vid ett fysiskt möte
34

. 

2.1.3.1 Före intervjun 

Innan urvalet genomfördes undersökte författarna de aktiviteter Telia hade inom de största sociala 

medierna. Författarna identifierade de variabler som var viktiga för undersökningen och 

sammanställde en utförlig frågeställning. Därefter uppsökte författarna de anställda inom Telia som 

var insatta i det ämnesområdet som de ville undersöka. I detta fall blev det anställda som arbetar 

med sociala medier. Personerna blev kontaktade via telefon för att boka tidpunkt för intervju. 

Respondenterna fick ta del av de frågor som författarna skulle ställa innan intervjun skedde.  Detta 

för att de ville ta del av det inför intervjun. De intervjuade blev två anställda, den ena intervjuade 

var chef för den avdelning som är ansvarig för sociala medier och den andra var en anställd som på 

kundtjänst som dels arbetar med sociala medier. 

 

2.1.3.2 Under intervjun 

 För att få så detaljerade svar som möjligt på respektive intervju skapades ett manus av frågor som 

författarna följde. Som inledande frågor var personernas generella arbetsuppgifter. Försättningsvisst 

var frågorna mer ämnesinriktade till sociala medier samt generella frågor om organisationens 

arbetssätt inom sociala medier. Intervjuerna spelades in för att senare analyseras och transkriberas. 

Anteckningar gjordes under intervjuns gång för att kunna relatera tidigare svar till kommande 

frågor.  

2.1.3.3 Efter intervjun 

Efter intervjun transkriberades båda intervjuerna var för sig. Därefter togs det mest väsentliga från 

de båda intervjuerna och skrevs i punktform. Detta för att i ett senare tillfälle kunna analysera och 

dra slutsatser.  

 

                                                 
33

 Denscombe s.29  
34

 Ibid. s.30  
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2.1.4 Metodkritik 

Författarna valde att genomföra en elektronisk kundundersökning i form av enkät, vilket kunde ha 

genomförts i god tid och mer kontinuerligt för att fånga fler respondenter. Detta har varit svårt att få 

en generaliserande bild då enkäten enbart baseras på ett fåtal aktörer.   

2.1.5 Validitet 

Begreppet innebär att det man vill undersöka bör vara relevant för området man undersöker, det 

handlar om att använda rätt verktyg för rätt saker.
35

 I detta fall handlar det om just den population 

författarna valt att undersöka är relevant för det slutresultat man vill uppnå. Eftersom denna 

undersökning gjordes under en kort period och den kvantitativa undersökningen skedde med hjälp 

av ett internetverktyg
36

, kunde validiteten ha blivit högre om undersökningen kunde genomförts 

med andra undersökningsmetoder så som andra enkätformer eller intervjuer. 

2.1.6  Reliabilitet 

Med reliabilitet menas med att undersökningsformen är gjort på ett tillförligt sätt och att 

undersökningen är pålitligt.
37

 Undersökningens urval gjordes på x antal personer och författarna är 

medvetna att urvalets storlek inte ger en generell bild av den egentliga populationen. Hade 

författarna valt att göra en större undersökning med fler respondenter hade reliabiliteten stärkts.  

Däremot har författarna identifierat målgrupperna de avsåg att undersöka och att alla respondenter 

fick svara på exakt samma frågor. För den kvalitativa undersökningen försökte författarna hitta 

mätbara variabler genom att ställa ett par frågor som upprepades till båda intervjuade. 

 

 

 

                                                 
35

 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml 
36

 Google Docs www.docs.google.com  
37

 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml  

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml
http://www.docs.google.com/
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml
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3 TEORI 

I detta avsnitt kommer en inledande beskrivning av uppsatsens handling, följd av teoriernas 

inledande beskrivning. Därefter kommer ett teoretiskt perspektiv som ligger till grund för varje 

respektive relevans av teorierna som uppsatsen använder sig av.  

 

Den här uppsatsen handlar om sociala medier som konkurrensmedel i telekombranschen. 

 

3.1 Teoretisk inledning 

 

            TELIAS 

             MARKNADSFÖRING 

     VIA SOCIALA MEDIER 

 

           A           B 

 

 

        

KUNDER            TELIA KONCERNEN 

         C 

 

         Bild:1
38

 

 

Denna uppsats kan beskrivas utifrån bild 1. Med förståelse om hur det brister i mobiloperatörernas 

kommunikation med kunderna genom de sociala medierna se A. Detta visas då företag inte uppnår 

de resultat de vill uppnå med den marknadsföring de använder sig av via de sociala medierna. 

Anslutningen A visar att det är kommunikation från Telia inom sociala medier gentemot kunden 

som saknar en dubbelriktad pil, vilket innebär att kunden inte får chansen att kommunicera tillbaka 

till Telia. Det är enbart ett moment som saknas för att ovanstående bild ska visa en synkande 

kommunikation inom A, B och C dvs. att dem tre anslutningarna ska vara dubbelriktade.  

 

 

                                                 
38

 Författarnas egna bild. 
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Författarna kommer använda sig utav relationsmarknadsföringen och transaktionsmarknadsföringen 

som perspektiv för att titta på företagets sätt att marknadsföra sig gentemot sina kunder. Mål och 

processtyrningsteorierna åskådliggör vikten av hur man går tillväga för att komma fram till en idé 

och vilket som blir slutmålet. Single loop och double loop-teorin om lärande i företag kommer att 

visa på vilket sätt företagets lärande fungerar. Kundernas agerande mot företagen, kommer 

författarna att analysera med hjälp av involveringsteorin och mervärdes teorin. Författarna kommer 

också att analysera företagets sätt att kommunicera och tittade på företagets mål med hjälp av 

Service Value Chain och teorin om affärsidéer.  

 

3.2 Teoretiskt perspektiv 

Kundernas beteende är det som är i fokus vid val av mobiloperatör. Beroende på hur kundernas 

behov ser ut, kan mobiloperatörer agera olika på marknaden. Detta kan komma att utspelas av 

kunderna genom de olika sociala medierna. För att undersöka detta kommer författarna att ställa 

transaktionsmarknadsföringen mot relationsmarknadsföringen. Detta kommer att ge en tydligare 

bild över varför marknadsföringen sker via de sociala medierna idag, samt vilka nackdelar och 

fördelar denna marknadsföringskanal visar sig ha. Därefter kommer författarna utefter de två 

perspektiven se vilken enligt teorin är det lämpligaste formen för att marknadsföra sig via sociala 

medier. 

 

3.2.1 Transaktionsmarknadsföring och Relationsmarknadsföring 

Inom marknadsföring finns det olika strategier som man arbetar efter. Bland dessa strategier, 

Relationsmarknadsföring och Transaktionsmarknadsföring. Vidare i texten kommer författarna att 

förkorta relationsmarknadsföring med ändelserna RM och transaktionsmarknadsföring med TM. 

 

Transaktionsmarknadsföring är den ursprungliga marknadsföringsteorin som har sina rötter i 4P och 

marknadsföringsmixen, där utbytet står i fokus
39

. Vid strategier som denna sker utbyten genom 

enkla transaktioner som oftast utspelas under en kortare tidsperioder till skillnad från RM. Det är de 

utbyten som sker vid transaktionerna som är de viktiga elementen inom TM och inte det som kan 

hända innan eller efter utbytet.  För företag som väljer att gå efter denna strategi är det enklast och 

en fördel att ta del av marknadsförings mix där flera av aspekterna inom TM har härletts från de 4P; 

enkla, snabba lösningar som ger maximalt lönsamhet där kontakten mellan kund och säljare är 

minimal eller knappt existerar efter utbytet. TM riktar sig på att bedriva envägskommunikation, en 

                                                 
39

 Grönroos, 2002 s.31  
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kommunikationsväg där det endast finns en receptor och mottagare, typiska drag som återfinns i 

TM. TM använder sig av marknadsföring som reklam på tv, massutskick i brevlådor och 

annonsering 

 

Relationsmarknadsföring är en strategi där bildandet av relationer mellan konsumenter och företag 

står i fokus. Om man beskriver relationsmarknadsföringens viktigaste handlingar kan man 

sammanfatta dem som skapandet av relationer mellan köpare och säljare. För säljaren skapar det 

bättre föreställningar kring vad kunden har för behov, och för kunden skapar det förtroende till 

säljaren samt förtroende i varan som säljaren kommer erbjuda kunden. Denna relation ger en 

långvarig process mellan de två aktörerna och bygger på att relationen som knyts mellan dessa två 

aktörer ska hållas under hela processen. Genom den bundna relationen till företaget kan kunden och 

säljaren skapa en ömsesidig tilltro till varandra och kunden blir mindre priskänslig för att den vet 

vad den får ifrån företaget och samma sak känner företaget för kunden, den vet att kunden är lojal 

och är delaktigt och finns tillgänglig om företaget skulle vilja få feedback från kunden. 

 

Differenser 

Det som skiljer mellan strategierna är interaktionen med kunden. TM kännetecknas av att ha lösa 

relationer som är endast binds på grund av produkten eller företagets (image)varumärke; en 

bindning som håller kunden bunden i relationen genom en vara. Om ett företag inom TM, får en 

konkurrent, är det priset som kommer vara den avgörande faktorn för kunden; priskänsligheten är 

stor inom TM. Medan RM bygger upp ett starkare band med sin kund, på grund av sin fokus i själva 

förhållandet samt i uppbyggandet av tillit och löften som vidare leder till att kunderna är mindre 

priskänsliga och att värdet skapats genom relationen. En till skillnad är tidsfaktorn, eftersom TM 

utspelar sig under en kort tid vid snabba utbyten medan RMs kontakt sker under en längre 

tidsperiod då relationerna med kunderna är mer fördjupade, leder det till att behovet är längre.  

En sista betydande skillnaden är kommunikationen mellan parterna; TM använder sig av 

envägskommunikation, där företaget sänder ut sitt budskap och kunderna är mottagare. RM 

använder sig av tvåvägskommunikation, där kunden och företaget kan ha en ömsesidig 

kommunikation. 

 

De företag som använder sig av kort impulsiv reklam och använder sig av kundtjänst som den enda 

källan som knytpunkt med kunden, är de som använder sig av TM.  

I vårt fall är det de mobiloperatörer som inte knyter andra relationer med kunden än i de fall då de 

ansöker om abonnemang hos företaget eller om de söker sig till kundtjänst för att kunna lösa ett 
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problem. De telefonbolag som knyter an sina kunder på andra sätt än reklamutskick, är företag som 

vill ha relationer med sina kunder. Företagen som bjuder in kunden för att delta i ex. tävling för 

förbättring av tjänster eller erbjuder sina kunder en skräddarsydd tjänst, använder sig av RM. 

3.3 Valda Teorier 

3.3.1 Mål- och Processtyrning  

Mål och processtyrning är två styrningsmetoder som leder till beroende på hur djupt man utvecklar 

den styrning man väljer
40

.  

 

Den ena är målstyrning även kallad resultatstyrning, kännetecknas av att den som fattar ett beslut ha 

klara mål
41

. Inom en organisationsstruktur finns oftast tydliga beskrivningar om hur strukturen kan 

vara och hur de följs åt för att smidigast uppnå snabba och goda resultat. I denna styrningsmetod har 

de anställda inte mycket mer än att leverera det som ledningen ”vill ha” dvs. det sker väldigt lite 

självtänkande för att lösa problem som kan uppstå under arbetets gång, individen bör veta hur de 

ska gå till väga för att lösa problem. Målstyrning kan vara bra i de sammanhang där personen som 

ska fatta beslut inte vet vad den vill uppnå och kan då få hjälp att gå tillväga. Detta leder till att 

organisationernas medlemmar med denna syn på strukturen arbetar av ”automatik”- arbetet skapar 

inte nya inriktade mål som kan leda till förbättring, utan man jobbar efter utsatta mål som företaget 

vill uppnå.  

 

Processtyrning jobbar under utvecklingens gång med organisationernas medlemmar för att få ut de 

mest essentiella genom ett kollektivt lärande. Kollektivt lärande är ett sätt där alla deltagare är med 

och får ta del av varandras kunskaper.
42

 Genom det gemensamma tänkandet i beslutsgruppen kan 

man utforma visioner över vad de vill uppnå, man optimerar de resurser som finns inom gruppen 

genom effektivisering av det kollektiva lärande. Alla inom organisationen är aktiva vad gäller 

nyskapande av målsättningar och bland aktörerna är interaktionen det huvudsakliga. 

Organisationens mål och/eller vision kommer att förändras konstant tills att det inte går att förändra 

mer, då kan man gå över till en målstyrd process för att genomföra den mer utvecklade 

visionen/målet.  

 

Den relevans som de utgör för denna uppsats är att statliga och hierarkiska organisationsformer 

brukar jobba efter målstyrning medan platta organisationer eller nystartade företag som inte har en 

                                                 
40

 SOU 2004:116 s.41 
41

 Normann, 1975, s.67 
42

 ibid. s.66 
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lång bakgrund, tar beslut efter processtyrning. Dessutom kännetecknas målstyrning av att nå kunden 

genom TM, där de endast vill nå de mål som organisationen vill genomföra med kunden. Medan vid 

en processtyrd organisation har deltagare tillgång till en RM gentemot sina kunder, vilket oftast 

kännetecknas utav att deltagarna förutom att dela med sig varandras kunskaper också delar med sig 

varandras kund erfarenheter vilket är av nytta vid nyskapande målsättning för organisationen.  

 

3.3.2 Involveringsteorin 

Involveringsteorin förklarar graden av involvering som konsumenter har inför ett köp. Graden av 

involvering avgörs av hur insatt eller intresserad kunden är när den köper en viss vara eller tjänst 

och definieras av låg och hög involveringsgrad.  

 

En hög involverad kund är en informationssökande aktör som tar sin tid för att söka efter rätt vara 

och upplever en högre relevans till produkten/tjänsten. Aktören är inte priskänslig och blir inte 

påverkad av direktreklam eller frestande erbjudanden. De förväntningar köparen har av en produkt 

existerar redan innan köpet planerats. Genom att ta den tid de behöver kommer den höginvolverade 

kunden att minimera upplevda risker. Dessa risker kan bestå av ekonomiska risker men också 

sociala och funktionella risker. Ekonomiska risker innebär att vid val av köp är aktören säker att den 

valda varan är den rätta utan att behöva genomföra ett felköp. Höginvolverade produkter är svåra att 

skapa, då köparen är väldigt kräsen, så den söker information och kräver mer tid för det. Ett 

exempel på en höginvolverad produkt är en bil. 

 

Den låg involverade aktören känner inte av faran som den hög involverade aktören och oftast är 

köpen impulsiva och betänketiden minimal. Köparen är priskänslig och drivs av lägsta priset och 

inte högsta kvalitén. Köparen har inga förväntningar då dessa skapas efter att köpet genomförts.  

Vanliga produkter inom denna kategori, är dagligvaror.  

 

Varumärkets grad av involveringen har att göra med köparens val av produkt utifrån en låg- eller 

hög involvering. Om produkten är låg involverad köper man det varumärket man tänker på först och 

har en vana av att köpa
43

.  För de hög involverade köparna har varumärket att göra med kvalitet och 

lojalitet, om ett visst varumärke har tillfredsställt köparen kommer den att hålla sig till ett visst 

varumärke då den kommer kognitivt att tänka att varumärket = bra kvalité och erfarenhet.
44

 

 

                                                 
43

 Batra, s.138 
44

 Kotler, Keller, Brady, Goodman& Hansen, s.429 
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Tid Risk 

 

 

 

 

   Hög involvering   Låg involvering 

   Hög relevans    Låg risk 

   Hög risk     Lågt personligt värde 

   Tid att eliminera risk 

   Högt personligt värde    

         Bild:2 
45

 

 

Konsumenternas involveringsgrad hos de olika mobiloperatörerna kommer att avgöra hur bundna 

de är till företaget. Är mobiloperatörernas tjänster en hög eller låg involverad produkt? Författarna 

kommer att särskilja de hög involverade kunder som de lojala som inte byter operatör från de låg 

involverade kunder som byter operatör efter pris eller kampanjer. Man har också sett 

problematiseringen av de låg involverade kunderna som inte byter på grund av konformitet och 

lathet.  

 

3.3.3 Mervärde 

I produktiva termer har en produkt eller tjänst redan givet ett värde, den arbetskraft som lagts ned, 

material och utformning. Bruksvärde däremot är bytesvärdet på varan som kunden är beredd att 

betala sin säljare/leverantör. Mervärde är det ”övervärde” som ger produkten mer signifikans än det 

som den erhållit genom tillverkning och användbarhet. Mervärdet är det som gör att produkten ger 

något mer. Företag vill skapa mervärde för sina produkter så att de får en innebörd och betydelse åt 

kunden. Kunden kan välja en produkt på grund av vilket mervärde den ger. Mervärde för kunden 

kan vara sträva efter självförverkligande
46

, något som kan knytas till kundens känslor. En viktig del 

i mervärdet är att den ska kunna förverkliga de förväntningar som konsumenter har för att kunna 

skapa värde och med hjälp av mervärde kan ett företag skilja sig från sina konkurrenter. 

När TM och RM differentieras är värdet en viktig faktor som skiljer dem båda. Inom TM skapas 

värdet i produkten, något som överförs från företaget till kunden. Kundens värde är laddad i 

produktform. I RM är värdet något som skapas av företaget tillsammans med kunden och inte något 

                                                 
45

 Bild om involveringsteori. 
46

 King 2009, s. 5  

Personlig  

relevans 



21 

 

som laddas i produkter eller tjänster. Produkterna är endast värde främjande som ska leda till 

värdeskapande.
47

 

 

Utifrån vad företagen har att erbjuda kunderna kommer man att se mervärde hos de kunder som valt 

att stanna hos en specifik teleoperatör. Kunderna som stannar hos en teleoperatör under en längre tid 

måste ha hittat ett mervärde som de får utöver mobiltjänsterna. 

 

3.3.4 Single loop & Double loop learning 

Single loop och double loop learning är en teori som handlar om lärande i organisationer. Inom 

teorin ser man lärandet nära kopplat till handlingar, och man menar att feedback är det huvudsakliga 

sättet som människor lär sig genom
48

.  För att organisationer ska kunna lära sig, menar forskarna 

Argyis och Schön man att man måste göra misstag, för att kunna göra om och göra rätt och det är i 

själva korrigeringen som lärande uppstår
49

. Dessutom måste organisationen vara mottaglig för data 

och förändring. Single loop lärande går ut på att lärande går in i processen utan att ändra 

referensramen, utan att man förfinar redan existerande förmågor som kan hjälpa att ta beslut vid 

problem som behöver lösas. Genom denna inlärningsmetod reducerar man fel som uppstår på grund 

av slarv eller slumpen.  Double loop lärandet går ut på att man reflekterar och tänker utöver den 

existerande referensramen man befinner sig i som leder till utmanar rådande föreställningar
50

. 

Lärandet går längre än bara ge kunskap, den ändrar referensramen helt och ger nya preferenser. 

 

Med single- och double loop teorin kommer författarna att se på inlärningen i företagen och om den 

är enkel eller dubbelriktad. 

 

3.3.5 Service Value Chain  

Denna teori bygger på tre komponenter och relationerna mellan dem. För att ett företags 

marknadsföring ska fungera rätt måste alla dessa olika komponenter fungera i symbios med 

varandra och veta vad det är för marknadsföring som drivs i företaget och att samma 

”kärnmarknadsföring” kan förväntas genomsyras i de olika sektionerna. Denna modell presenteras 

av Kotler som den holistiska modellen för marknadsföring och utformning av tjänster, Grönroos 

                                                 
47

 Grönroos, s.35-36  
48
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49
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använder även denna triangel för att belysa de olika sektionernas bindningar till varandra som 

”Tjänstemarknadsföringens triangel”
51

.  

 

 

 

 Intern marknadsföring  Extern marknadsföring 

 

 

 

 

                     Interaktiv marknadsföring    Bild:3 
52 

       

Intern marknadsföring: Intern marknadsföring är en viktig styrningsprocess som integrerar 

företagets funktioner på olika sätt. Den är viktigt för att företaget ska tillsammans med sina 

anställda, aktiviteter, kampanjer och processer ska fungera i ett aktivt kundmedvetande miljö. Den 

ser till att personalen blir motiverad och beredda att agera serviceinriktat tillsammans för att kunna 

satisfiera kunderna. Funktionen ska se till att den interna relationen mellan anställda och företag 

fungerar effektivt för att kunna nå de mål som återspeglas i den externa marknadsföringen.
53

 

 

Extern marknadsföring: Den externa marknadsföringen är det som företag visar sina kunder och 

övriga utomstående parter. Syftet är att göra kunderna medvetna om företaget, att få dem 

intresserade av dem och deras produkter, göra dem åtkomliga för kunderna samt få dem att köpa 

produkten genom försäljning och reklam. 

 

Interaktiv marknadsföring: Inom den interaktiva marknadsföringen möter dem anställda kunder 

och fungerar som företagets representanter och kommunikatörer. Det är genom den interna 

marknadsföringen som kundens förväntningar kan komma att förverkligas eller ej. De upplevda 

förväntningarna beror på kvaliteten genom interaktionen mellan säljaren och köparen. Med den 

stora konkurrensen som finns i marknaden, är god upplevd service högt rankad bland företag när de 

väljer strategier för konkurrens.
54
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Med hjälp av denna triangel kommer författarna att titta på hur den interna kommunikationen 

fungerar hos i företaget. Med dessa begrepp som ledstjärnor kommer författarna försöka hitta 

mönster som beskriver hur man marknadsför sig som företag och om bilden upplevs likadant av alla 

inblandade. 

 

3.3.6 Affärsidé  

”Endast genom att gå tillbaka i ett företags historia är det möjligt att i grunden först den idévärld 

som existerar och som utgör ett viktigt system av restriktioner för hur en företagsledning kan 

agera”
55

 

Richard Normann 

 

Begreppet affärsidé
56

 betyder att det är ett företags orsak för att existera, den grundläggande 

förutsättningen för dess tillvaro
57

. Enligt Normann är en affärsidé en överlägsenhet eller kunnande 

som företaget har vilket uppnått effektivitet och framgång. Affärsidén skapar de möjligheter för att 

företaget ska kunna påverka sin omgivning genom att driva sin egen struktur på omgivningen och 

därmed kan prägla andra att göra som den vill
58

. Förmågan finns inbyggd i företagets 

organisationsstruktur eller hos aktörerna som arbetar i företaget. Kunskaper och erfarenhet byggs på 

hela tiden.
59

 Varje affärsidé är unik och det kan man se i branscher där det finns olika aktörer som 

erbjuder samma koncept. Normann belyser varje företag rikta sig på att arbeta inom en bransch, 

genom nisch eller välja marknadssegment, på grund av att för många affärsidéer inom ett företag 

kan skapa konsekvenser. 

 

För att en affärsidé ska lyckas igenom, måste det råda en överensstämmelse
60

 i strukturen, allt ifrån 

de anställda till produkterna och marknaden samt styrsystemet. Med en flytande enighet i företagets 

olika delar, genom att alla har ett samförstånd för vad kärnan i företaget är kan affärsidén ”ge lön 

för mödan”.  

Om man inte lyckas få en konformitet mellan de olika nivåerna, kan det leda till ”misfits” som gör 

att affärsidén eller systemet för dominans har varit mindre effektivt
61

.  Men det är inte bara misfits 

som kan vara orsakerna för minskad effektivitet, även ofullgångna affärsidéer kan orsaka misfits i 
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strukturen. Vikten av att ha en genomflödande överensstämmelse är ganska stor om företaget ska bli 

framgångsrikt. 

 

Modellen hjälper att förstå huruvida företagen och dess anställda har en gemensam föreställning 

över företagets affärsidé och vilka fällor som gör att företaget och den interna strukturen kan 

komma att möta, om de inte stämmer överens.  

 

3.4 Teoretiskt Syntes 

 

Här presenteras den teoretiska syntesen som författarna valt för att med hjälp av valda teorier 

kunna reda ut vilka faktorer som ligger bakom undersökningen. 

 

Utifrån problemformuleringen som lyder ” Vilka faktorer är avgörande för Telia med sociala medier 

som verktyg, för att skapa lojala kunder?” vill författarna genom följande syntes besvara på frågan. 

 

Mobiloperatörsbranschen har ständigt nya aktörer som kommer på marknaden, vissa har lyckats 

stanna genom att nischa sig eller välja ut ett segment, men andra aktörer har försvunnit. De större 

aktörer som har lyckats fått grepp om marknaden måste ha uppnått ett viss värde hos sina kunder, 

samtidigt ser man att de stora aktörerna tappar sina kunder. Enlig vår syntes så har företagen två 

olika organisationsformer att jobba utefter; ena formen bygger på idén om det institutionella/statliga 

organisationen vars struktur är stark och svår att förändra medan den andra formen bygger på att 

företaget är ”den nya aktören på marknaden” och har lättare att anamma nya trender.  

Beroende på företagsform och hierarkisk struktur säger TM och RM att man jobbar antingen åt ett 

håll eller också det andra. Ett företag som jobbar efter ”redan uppsatta mål” har ett TM perspektiv i 

organisationen, medan de företag som jobbar efter visioner har en RM perspektiv. Och utefter dessa 

former och strukturer är TM organisationen benägen att jobba med produkter som ses som låg 

involverade produkter och RM med produkter som ses som hög involverande. Enligt Grönroos är 

det TM-företagen som tappar sina lojala kunder och kan därför anamma en RM strategi som binder 

upp de låg involverade kunder. Och inom sociala medier kan företag använda RM för att locka sina 

kunder och skapa ett engagemang kring företaget och visa en potential att man bryr sig om sina 

kunder. 

 

Kundernas lojalitet kan bedömas genom deras involvering. Höginvolverade kunder gillar inte att ta 

risker och behåller sin mobiloperatör eftersom att relationen till företaget har byggts upp av 
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ömsesidigt tillit och förtroende. Den låginvolverade kunden är mer benägen att byta mobiloperatör 

oftare och ser inget problem i att välja mobiloperatör efter pris eller specialerbjudande som kan 

komma att locka låg involverande aktörer. För att kunderna ska stanna hos sina mobiloperatörer kan 

företagen locka ett mervärdeskapande hos kunderna som gör att de blir hög involverande som i sin 

tur leder till lojalitet och stannar hos företaget. 

 

 

”Äldre f.d. statligt företag”  Hög involverad kund 

          Låg involverad kund 

”Nykomling på  

    marknaden” 

 

 

 

 

     LOJALA KUNDER 

         Bild:4 
62
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Sociala 

medier som 
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4 EMPIRI 

Under detta kapitel kommer företaget presenteras kort samt vilka metoder undersökningen baseras 

på. Här kommer även enkät och intervjusvaren att presenteras samt visa korrelationer mellan olika 

variabler. 

4.1 Företagspresentation 

Telia, även känd som Televerket, grundades år 1853 och var det enda telekommunikationsbolaget 

på marknaden och samtidigt var statligt ägt. Namnbytet kom i samband med att staten upplöste 

statens inflytande och uppkomsten av fri konkurrens på telekommunikationsmarknaden. År 2002 

gick företaget samman med det finska företaget Sonera och blev TeliaSonera AB. Företaget vänder 

sig till privatkunder och företag i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, 

inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. På den svenska marknaden är Telias telefontjänster 

störst. Dessutom vid uppsats tillfället består Telias utbud av fast bredband, mobilt bredband, digital-

TV och tilläggstjänster på dessa.  

 

4.1.1 Undersökningsform 

För att kunna genomföra undersökning behövde författarna hitta data som kan svara på 

frågeställningen och tyckte det var lämpligaste att göra dem i form av intervjuer och enkäter. 

 

4.2 Enkätundersökning 

Enkäterna gjordes med hjälp av ett 

dataprogram som finns tillgängligt 

online genom Googles verktyg Google 

Docs
63

. Utformningen var enkel och att 

svara på enkäterna kunde gå snabbt och 

smidigt och krävde ingen fysisk närvaro 

av författarna. Respondenterna 

behandlades anonymt och enkäten var 

frivillig för de som ville svara på den. 

Respondenterna som deltog i 

                                                 
63

 http://docs.google.com 

5%

28%

27%

40%

Respondenterna är kunder hos:

Övriga

Telia

Tele2/Comviq

3 (tre)

Diagram 1. Visar vilken mobiloperatör respondenterna är kunder till. 
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Diagram 3. Visar vad Telias kunder tycker bäst om hos Telia. 

undersökningen fick ta del av informationen att enkäten gjordes i studiesyfte . Enkäten bestod av 

flervalsfrågor, kryssfrågor och öppna frågor. Frågorna som ställdes var enkla att besvara och 

utformades med försiktighet för att undvika fel vid undersökningen. Författarna ville få så många 

respondenter som möjligt och som skulle täcka de viktigaste mobiloperatörerna, i detta fall Telia.  

Författarna fick ihop sammanlagt 81 respondenter var av 23 respondenter var Telia kunder, 22 

respondenter var Tele2 kunder, 32 respondenter var 3 (tre) kunder samt fyra respondenter från 

övriga mobiloperatörerna.  

 

Författarnas kommer att beskriva enkätundersökningen genom först beskriva Telia kunders svar och 

därefter svar från alla mobiloperatörer.  

 

4.2.1 Enkäter - Telia kunder 

Totalt lyckades författarna samla ihop 23 respondenter som var Telia kunder. Av dessa var 16 

stycken män och 7 stycken kvinnor.  

 

Åldrarna var indelade i fem olika grupper. I den 

yngsta åldersgruppen upp till 15 år deltog inga Telia 

kunder. Följande åldersgrupp mellan 16 och 25 år 

deltog åtta stycken Telia kunder. Vid nästa åldersgrupp 

mellan 26 och 35 år deltog sju stycken Telia kunder. 

Inom de två sista åldersgrupperna 36-45år och 46-64år 

var det sex respektive två stycken Telia kunder.  

 

Respondenterna fick välja bland fem faktorer vad 

mobiloperatörer är bäst på. Faktorerna var 

täckning, bra erbjudande, kundtjänst, priset och 

finns på webben. Utav de tillfrågade Telia kunder 

svarade majoriteten att täckningen var det bästa 

om Telia.  Hela 83 % av de 23 respondenterna 

svarade att täckningen var det bästa emellan dessa 

fem faktorer.  

 

 

 

83%

9%

4% 4%

Vad tycker kunder bäst om TELIA? 

Täckning

Bra erbjudande

Kundtjänst

Priset

Finns på webben

35%

30%

26%

9%

Ålder hos Telia kunder.

0 - 15

16 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 64

Diagram 2. Visar Telia respondenter i 

åldersgrupper. 
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För att mäta lojaliteten hos kunder hade 

författarna en fråga där respondenterna fick 

svara när de senast bytte mobiloperatör och 

även om de aldrig bytt. Det visade sig att 

åtta Telia kunder aldrig bytt operatör vilket 

är hela 35 % av Telia respondenterna. 

Däremot hade total 15 respondenterna bytt 

mobiloperatör, varav tolv stycken bytte för 

mindre än 2år sedan och resterande tre 

stycken hade bytt för mer än 2år sedan. 

Denna fråga tas senare upp i en korrelation 

med en annan fråga.  

 

Författarna frågade 

respondenterna om vad som var 

viktigt vid val av 

mobiloperatör. I denna fråga 

kunde respondenten svara med 

följande alternativ: mycket 

viktigt, mer viktigt, viktigt, 

mindre viktigt samt inte viktigt 

alls. De olika faktorerna var: att 

mobiloperatören ska vara aktiv 

inom sociala medier, att 

mobiloperatören har en egen 

hemsida, att vännerna tillhör 

samma mobiloperatör, priset och att mobiloperatören har kundtjänst. I diagram 5 visas tydligt att 

kunderna anser att mobiloperatören bör ha en egen hemsida samt att det är viktigt att 

mobiloperatören har kundtjänst. Dessutom var är priset viktigt för respondenterna vid val av 

mobiloperatör. Däremot var social media och vänner posterna inte lika viktiga.  

 

 

35%

52%

13%

Har Telia kunder bytt mobiloperatör 
tidigare? 

Aldrig bytt

Bytte mindre än 2år 
sedan

Bytte mer än 2år 
sedan

Diagram 4. Visar vad Telias kunders lojalitet. 
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Diagram5. Viktigt vid val av mobiloperatör.  
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4.2.2 Enkäter - alla mobiloperatörers kunder. 

 

 

Enkäten hade som ovan nämnt total 81 

respondenter, varav 24 var kvinnor och 57 

respondenter var män (diagram 6). Denna 

fördelning visar att det är främst män som 

besöker de sociala medier sidorna där författarna 

har publicerat länken till enkäten.  

 

Dessutom var åldergrupperna väldigt varierande 

(diagram 7).  56 % av de tillfrågade i 

undersökningen  bestod av både män och 

kvinnor i åldersgruppen mellan 16 och 25 år. 

Detta visar att majoriteten i undersökningen 

bestod av män mellan 16 och 25 år. 

 

 

 

 

En variabel som var intressant, var att veta om hur 

många av respondenterna som redan var medlemmar i 

ett socialt media. Det visade sig vara sammanlagt 95 

% av respondenterna, vilket visar att intresset för 

deltagandet i ett socialt media nätverk existerar.  

 

Svenska konsumenter handlar mer och mer via 

internet och detta kunde visas tydligt i 

undersökningen. Respondenterna svarade om de har 

köpt något via internet. Hela 96 % hade vid något 

tillfälle köpt via internet.  

 

 

70%

30% Man

Kvinna

95%

5%

Medlem/ 
användare

INTE medlem/ 
användare

Diagram 6. Visar antal män och kvinnor som deltagit i 

undersökningen.  
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internet.
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Diagram 9. Visar hur många av respondenterna 

som köpt via internet. 

Diagram 8. Medlemmar/användare av företags 

sociala medier sida. 

Diagram 7. Åldergrupper fördelat i män och kvinnor. 



30 

 

 

 

Av de tillfrågade var 67 respondenter motsvarande 

 83 % medlemmar i sin mobiloperatörs sociala media 

sida. Samt 14 respondenter motsvarande 17 %, inte 

delaktiga i något socialt media som tillhör respektive 

mobiloperatör.  

 

 

 

4.3 Intervjuer 

Intervjuerna gjordes på olika anställda inom Telia. Författarna intervjuade en chef som var ansvarig 

för avdelningen för sociala medier och även en anställd på kundtjänst som jobbade med sociala 

medier. Med dessa två aktörer som jobbar inom samma företag ville författarna kunna jämföra de 

anställdas uppfattning om företaget samt deras arbetsrutiner. Genom en passande frågeställning 

kunde författarna få fram olika variabler som var av stor vikt för undersökningen. Dock fanns det en 

del frågor som ställdes till båda parterna för att kunna jämföra svaren. Intervjuerna gick till genom 

personliga intervjuer där författarna träffade den intervjuade och en intervju via telefon. 

 

4.3.1 Intervju med Community Manager - Telia 

Författarna kontaktade Telia via telefon och frågade efter den ansvarige för sociala medier inom 

företaget. De frågade vidare tills de hittade personen som var ansvarig för sociala medier, Karin 

Nordlund. Karin jobbar som Community Manager och är huvudansvarig av Telias varumärke på 

sociala medier och inom media. Hon har jobbat på Telia sedan 2005 och har bland annat jobbat på 

kundtjänst innan hon fick sin andra tjänst som Community manager. Karin var med och utvecklade 

sektorn för sociala medier. Hon fick bland annat vara med och ta fram riktlinjer och strategier för 

hur Telia ska arbeta med sociala medier.  

 

Avdelningen som jobbar med sociala medier inom Telia har en styrgrupp som är ansvariga för att 

verksamheten ska arbeta på rätt sätt där Karin är huvudansvarig för Telias närvaro i de sociala 

medierna. Dessutom finns det anställda inom kundtjänst som är ansvariga för de olika sociala 

medier, exempelvis Twitter, Youtube, Facebook, etc. På kundfronten sitter anställda till vis del med 

sociala medier och svarar till kunder inom de olika kanalerna och forum. 

 

83%

17%

Medlemmar av sin 
mobiloperatörs sociala 

media sida. 

JA

NEJ

Diagram 10. Visar medlemmar av sociala medier.  
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Affärsidé 

Enligt Karin är Telias affärsidé ”att tillhandahålla kommunikation till privatpersoner och företag”. 

 

Styrning från ovan 

När författarna frågade Karin om hennes arbete är styrt av andra, svarade hon att man har riktlinjer 

man jobbar efter och att dessa ska hjälpa en att utföra ens arbetsuppgifter, men att hon har ganska 

fria händer i sitt arbete. Den enda som styrts är den inriktningen att Telia ska vara aktiva i sociala 

medier, men att hon sedan fått styra sitt arbete själv. 

 

Marknadsföring gentemot kunder 

Hon menade att sociala medier ingår i företagets marknadsföringsstrategi, men att huvudsyftet mot 

kunden inte är att sälja inom sociala medier. Enligt Karin är det att ”finnas och hjälpa kunder ” 

genom att svara på deras frågor, ta hand om de kunder som inte blivit bra bemötta och inte fått 

hjälp. Rätta till fakta fel. Men också för varumärkets del få en positiv effekt på varumärket. De 

hoppas att de kunder som fått en bättre uppfattning om Telia kan också bli lojala mot dem. Karin 

kallar det kundvård. 

 

Telia och sociala medier 

I frågan varför företaget började med sociala medier svarade Karin att det inte var förrän det började 

bli riktigt stort att arbeta med sociala medier, som Telia började jobba med det. Hon berättade att 

Telia arbetar ständigt med omvärldsbevakning och att arbetet med sociala medier började när man 

märkte att det blev en stor trend i USA. Telia märkte att kunderna fanns ute på nätet, och att den 

interaktiva kommunikationen pågår ständigt och de ville vara med och möta sina kunder där dem 

befinner sig. 

 

Synen av sociala medier 

Enligt Karin så påverkas samhället av vad andra tycker då man lyssnar mer på vad kompisarna 

säger och lyssnar mindre på vad företag har att säga. Man undviker reklam men samtidigt finns det 

duktiga aktörer som är duktiga på att kommunicera och har fått den uppmärksamhet man sökte. Hon 

tar upp problematiken om att ”köpta fans” räcker bara en bit och att man istället måste fokusera på 

kvalitén i arbetet. Med köpta fans menar Karin att det inte är märkvärdigt om hur många ”följare” 

företaget har på sin sida utan hur många som egentligen är eller kommer bli kunder. 
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Respons 

I vår fråga om hur mycket Telia svarade tillbaka på kommentarer, fick författarna fram att Telia har 

svarskriterier som de utgår ifrån och att de bedömer vilka de bör svara tillbaka till. Denna 

bedömning görs av varje anställd som sitter och läser inläggen. Kriteriet används då det exempelvis 

finns negativa kommentarer om företaget som inte går att besvara på. Därför löser Telia bekymret 

genom att ignorera inlägget. Inom Facebook och Twitter är inläggen personliga och riktade specifikt 

till Telia och besvaras enligt Karin till 99 %.  

 

Hjälp av kunderna 

När Telia haft tekniska problem har man trådar på forum, som kunniga människor har svarat och 

gett lösning på exempelvis tekniska problem som uppstått. Där har dessa personer hjälp Telia vid fel 

som ofta uppstått och Telia har kunnat vidarebefordra till sina tillverkare för att kunna åtgärda 

problemet.  

 

Lärdomar och Utveckling 

Det som Telia har lärt sig efter implementeringen av sociala medier är att sätta förväntningar rätt. 

Telia hade problem i början när de skulle svara på inläggen, det fanns dem som ville att Telia skulle 

svara och vara tillgänglig dygnet runt. När de sedan specificerade sin tillgänglighet blev det bättre. 

Telia har anammat att man ska vara uppmärksam för nya trender samt vilka är de ”mediegurus” 

man ska lyssna på. När Telia började med sociala medier var de tvungna att utveckla riktlinjer osv. 

samtidigt som det var svårt att få stöd ifrån övriga organisationen inför det nya fenomen. Det tog tid 

innan övriga organisationen visste vad det innebar att jobba med det nya verktyget och det är något 

som Telia ständigt jobbar med och kommer att jobba med framöver för att få det integrerat i andra 

delar av organisationen. 

 

Kommunikationen 

Den yttre kommunikationen exempelvis pressmeddelande, styrdes tidigare av marknadsavdelningen 

eller av presstjänsten, detta har tagits över av kundtjänsten där de har svar på de flesta 

kundfrågorna. Karin menar att synkroniseringen av kommunikationen måste fungera inom 

företaget. Det fungerar inte att bara PR avdelningen vet en viss information och att kundtjänst inte 

får ta del utav det. Hon menar också att företaget måste integrera alla delar mycket bättre och att det 

är något som man ständigt måste arbeta med.”...//man måste alltså integrera alla delar mycket 
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bättre de tror jag många kämpar med. De skulle inte förvåna mig att de är så att speciellt stora 

organisationer som Telia//.. ”
64

 

 

4.3.2  Intervju med Kundtjänst anställd - Telia 

Susanna Bodström har arbetat på Telia sedan 2008 och jobbar delvis på Telias digitala kundtjänst 

och varannan dag med sociala medier under 4 timmar. Susannas arbetsuppgifter är att besvara 

utifrån de tidigare nämnda svarskriterier på de kommentarer som uppstår i de olika kanalerna.  

Intervjun med Susanna genomfördes via telefon, då hon sitter och jobbar i Telias kundtjänst i Luleå. 

 

Affärsidé 

Författarna frågade om företagets affärsidé men inget konkret svar kunde ges. 

 

Styrning från ovan 

Inom Susannas arbetsuppgifter finns det riktlinjer som följs för att veta vilka forum och sidor som 

hon får vara inne på och besvara. Däremot känner hon att de fått vara med och påverka vilka forum 

man bör vara inne och tycka till under veckomöten och hon får själv bestämma vad hon skriver 

utifrån de svarskriterier Telia använder sig av.  

 

Telia och sociala medier 

Meningen med att Telia arbetar med sociala medier är enligt Susanna att företaget ska synas, att 

genom att vara ute i sociala medier kan man öka kundlojaliteten och ge en bättre bild av Telia. 

 

Respons  

I frågan om hur mycket av kommentarerna som svaras inom sociala medier nämnde Susanna att hos 

och hennes kollegor svarar på ungefär hälften av alla kommentarer de får och de går igenom ca 10 

bloggar om dagen samt att de går igenom Telias egna forum och externa forum som kan vara av 

intresse. Hon nämnde dessutom att de följer riktlinjerna om att inte svara på de kommentarer eller 

inlägg som skrivits för att provocera negativitet om Telia.  
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 Intervju med Karin Nordlund den 21 Dec-10. 
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Hjälp av kunderna 

Det fanns ett tillfälle där de hade flera kunder som klagade om en viss begränsning på en tjänst och 

i samband med att kundernas påtryckning blev så stor, kunde man vidarebefordra detta till högre 

instanser, som ledde till ett beslut av att skapa en bättre lösning och förbättring av tjänsten. 

 

Lärdomar och Utveckling 

När författarna frågade Susanne om vad hon hade lärt sig under den tiden hon arbetat på sociala 

medier, svarade hon att det hon lärt sig genom arbetet var att vara ganska personlig mot kunderna 

till skillnad ifrån den tidigare mindre personliga kontakten med kunden. Dessutom lärde hon sig om 

vilka bloggar de bör svara på och hur de bör skriver tillbaka.  Det har även funnits tillfällen då 

någon på arbetsplatsen varit med och påverkat och påpekat om tekniska fel som funnits och man har 

kunnat utveckla och förbättra det som hade problem. 
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5 ANALYS  

Under detta avsnitt kommer en analys av intervjun och enkäterna att göras med hjälp av de valda 

teorier som författarna valt att presentera. Syftet kommer att besvaras utifrån variablernas resultat. 

 

5.1 Introduktion 

De analyser som kommer att presenteras här nedan är ett resultat ifrån enkätundersökningen samt 

intervjuerna som genomfördes för att besvara på uppsatsens syfte ”Att analysera och utvärdera 

kundernas lojalitet gentemot en mobiloperatör som på olika sätt använder sig av sociala medier 

som marknadsföringskanal.” 

5.2 Analys av enkäterna 

Enkäten spred sig till flera respondenter . Eftersom uppsatsen vänder sig till Telia som organisation 

har författarna valt att analysera enkäten genom att dela in resultatet av Telias kunder, där 

författarna valt att särskilja på kunder som använder sig av sociala medier och icke-användare av 

sociala medier. Därefter finns de respondenter som tillhör andra mobiloperatörer. En del av 

resultaten på dessa enkäter kommer att presenteras för att se hur mycket de olika operatörernas 

kunder särskiljer sig. Men målgruppen för enkätundersökningen är att undersöka Telias kunder. 

  

5.2.1 Val av operatör 

I enkäten fanns det en fråga gällande byte av mobiloperatör och en följdfråga där respondenterna 

kunde kryssa över vilka operatörer de hade. Av Telias kunder, så var det 34,7 % (8 st.) som aldrig 

har bytt ifrån Telia. Medan resterande 65,2 % (15 st.) hade bytt operatör för mindre eller mer än 2 år 

sedan.  Teorin om involvering säger att en höginvolverad kund inte skulle byta operatör som en 

låginvolverad kund. I enkäten ser man att de låginvolverade kunder är mer benägna att byta 

operatör och är priskänsliga och väljer sin operatör efter priset eller kampanjer. De höginvolverade 

kunderna väljer noggrant vilket företag de vill ha som operatör och när de har gjort det, kommer de 

inte byta operatör eftersom de har tagit sin tid (tid är pengar) att leta upp den bäst lämpade 

operatören. Teorin säger att höginvolverade kunder inte är risktagare och undviker det genom att 

ställa krav för vad de vill ha.  Enkäten visar tydligt vilka tendenser som kunderna har, de 

höginvolverade som stannar kvar hos sin operatör och de låginvolverade kunder som är har bytt 

operatör fler gånger. 
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5.2.2 Lojalitet 

En kund som inte byter operatör lika ofta, är mer engagerad i sin leverantör av mobiltelefoni, lojal, 

och ser därför ett mervärde i vad företaget erbjuder. Enligt teorin går det ut på att mervärdet skapar 

när "företaget bakar in det i produkten/tjänsten som kunden vill ha. Om kundernas förväntningar har 

överträffats av det "inbakade" mervärdet kommer kunden att bli nöjd med produkten. Tjänsterna är 

utformade på så vis att kunderna ser ett mervärde i tjänsten som de erbjuds, de får det lilla extra som 

gör att de stannar kvar hos företaget. Företaget får då nöjda kunder som stannar kvar och är lojala. 

Denna benägenhet ses i enkätresultatet bland de kunder som inte byter operatör/inte lika ofta. 

 

5.2.3 Image 

I frågan om vad företagets positionering inom sociala medier hade förändrat vad kunden ansåg om 

företaget blev resultatet att 56 % av de svarande tyckte att det varken hade förbättrat eller försämrat 

deras bild om företaget, däremot 39 % av respondenterna tyckte att bilden hade förbättrats efter att 

Telia gått med i sociala medier och 5 % tyckte att bilden om Telia hade försämrats. Att säga att 

hälften av de svarandes bild om Telia inte hade förändrats medan 39 % hade fått ett bättre intryck, 

visar att Telia ändå har lyckats nå ut till de 39 % men fortfarande finns hälften som tycker att det 

inte spelar någon roll och en liten grupp som tycker att det har försämrats. Idén som Telia hade om 

att finnas till hands, som ett sätt för att kunna bemöta sina kunder och förbättra sitt image. Som del 

av ett fungerande affärsidé, fungerade inte kommunikationen som skulle existerat mellan kunderna 

och de anställda, den s.k. interaktiva marknadsföringen. Hade kommunikationen fungerat hade 

eventuellt svaren från enkäten varit annorlunda och inte gett ett resultat som säger att mer än 50 % 

av kunderna inte hade ett förändrad åsikt om Telia. 

  

Under en liknande fråga som fanns på enkäten, hade respondenterna som var medlemmar i sociala 

medier svarat på frågan om de kände att de hade fått en bättre förbindelse med Telia sedan de hade 

blivit medlem eller besökt deras sida. Där svarade hela 85 % att de kände att de hade en bättre 

förbindelse efter att ha gått med mobiloperatörens sida inom sociala medier.  

 

5.2.4 Öppna frågan   

I enkäten ställde författarna en öppen fråga där kunderna fick svara på vad operatören kunde göra 

annorlunda för att behålla denne som kund. Svaren varierade och kunderna tog upp allt ifrån 

snabbare och bättre uppkoppling på kundtjänst till mer statusuppdateringar på Facebook. Härnedan 

kommer ett par exempel direkt citerade från enkäten.  
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”reparera fel snabbt ,ha bra service,jag har hittills varit helkund hos Telia,,men 

nu har jag fått mig en tankeställare,,,omman har abonnemang hos ett sunkit 

företag,förväntar man sig ingen service,,men Telia har sjunkit till den nivån 

,,såvarför ska man vara kund hos Telia ??? ok,bra täckning påmobilen,,det är ofta 

jag får låna ut min Telia-telefon !!men i övrigt vet jag inte idag !!!” 

 

Denna kund verkar vara missnöjd med operatören och behåller den trots missnöjet. Inom teorin om 

involvering skulle detta tyda på att kunden behåller operatören på grund av att den tidigare måste ha 

varit höginvolverad, men på grund av missnöje känner att operatören inte uppfyller kundens villkor. 

Kunden kunde ha bytt till någon annan, men det kan bero på att kunden inte orkar byta av lathet 

eller på grund av arbetet som krävs vid byte av operatör. 

 

 

”Det absolut viktigaste är att kundtjänsten är tillförlitlig och kunnig. Som jag 

upplever det nu har oeratörerna växt ur sina egna kläder och kundtjänsten har 

blivit hägande därefter. Telia som ajg i första han kan hänvisa till her en 

fullstädigt urusel kundtjänst som hela tiden ger olika svar på sammafråga, helt 

beroende på vem du får prata med. Det är nog på det viset att informations flödet 

inom organisationen inte är tillräcklig.” 

 

Vad denna kund menar är att Telia har fastnat i ett hål och inte kunnat resa sig från det. Kunden 

menar att företaget har utvecklats men att vissa komponenter inte hängt med i utvecklingen. 

Författarna tyckte att det var intressant att kunden tog upp problematiken med informationsflödet. 

Service Value Chain
65

 talar om de olika kommunikationsflöden och vikten av att de olika delarna 

ska ha en flytande flöde. 

 

”TeliaSonera bör visa sina muskler ännu mer, t ex genom att göra det billigare 

och enklare att använda mobila tjänster i gruppens övriga dotterbolag (Mobilnät) 

i Norge, Danmark, Finland.  T ex Maxtaxa på Mobilsurf i Norden. Om kunden 

känner säkerhet så ökar också förbrukningen.” 

 

Här tycker kunden att det borde bildas ett konglomerat med alla Telias dotterbolag. Kunden påstår 

att säkerheten är en orsak till ökad försäljning av tjänster och därför förväntas Telia öka säkerheten. 
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 Se kapitel 3.3.5 Service Value Chain i uppsatsen. 
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Inom mervärdesteorin
66

 förväntas företaget uppnå en tillfredställande kund, som känner sig säker, 

för att kunna ge ett mervärde och därmed öka antalet nöjda kunder.   

 

5.3 Analys av intervjuerna 

I intervjun deltog två anställda inom Telia. Den ena var anställd som jobbar på kundtjänst som riktar 

sig främst mot kunder inom sociala medier och en anställd som har en chefsposition på en 

avdelning som jobbar med sociala medier. Eftersom båda intervjuerna handlar om anställda inom 

samma företag kommer båda intervjuerna att analyseras tillsammans men författarna kommer 

indikera vid skillnader av intervjuerna. 

 

5.3.1 Styrning i arbetsplatsen 

Genom att ställa frågan om företaget styrde Karin och Susannes arbete, sa det att de hade fria 

händer, men att de ändå hade affärsmål och direktiv.  Direktiven styr hur deras arbete ska utföras; 

arbetarna må ha fria händer, men de godkänns av direktiven. För att arbetet ska vara "godkänt" bör 

den utgå från riktlinjerna som direktivet ger. Genom att ha regler eller en styrningsmekanism som 

säger vad som ska göras och hur, är enligt teorin en målstyrt arbetssätt
67

. Som teorin om 

styrningsmetoder är direktiven ett målstyrningsverktyg. Den ger instruktioner över hur och vad man 

ska göra och guidar sina anställda för att uppnå ett mål, "att ge service till kunderna".  

 

5.3.2 Implementering av nya verktyg 

När Telia skulle integrera arbetet med sociala medier tog det tid att få idén att genomsyra företaget 

och att bli taget "på allvar". Karin svarade att det är svårt att få in teknik som är så nytt inom ett 

företag som har existerat så länge, speciellt om det ska förstås och integreras i arbetet. Att få ett nytt 

fenomen att bli förstådd av en hel organisation kräver tid och kunskap. Enligt teorin har företag med 

äldre strukturer svårare att genomsyra nya idéer och arbetssätt, om man inte ändrar referensramen 

går detta under single loop inlärningsmetoden
68

. Organisationer som anammar detta bättre och 

reflekterar över hur detta kommer att förbättra olika delar av företaget som jobbar med kunder. Att 

ändra sitt ursprungliga sätt att arbeta är det som teorin säger sig vara double loop lärandet. Idén om 

att få hela företaget att begripa ett nytt fenomen som ”ligger i tiden” är något förväntas komma in i 
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 Se kapitel 3.3.3 Mervärde i uppsatsen. 
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 Normann, s.66 
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 Se kapitel 3.3.4 Single loop och Doubleloop learning i uppsatsen 
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företagets affärsidé. Normann säger att affärsidén bör vara övergripande i hela organisationen och 

dess individer. 

  

5.3.3 Marknadsföringskanal 

I frågan om Telia använder sociala medier som marknadsföringskanal fick man ett liknande svar 

"huvudsyftet är inte att sälja via sociala medier, utan att vara kunden till hands". Samtidigt säger 

Karin att sociala medier ingår i deras marknadsförings strategi. Telia finns ute på olika sociala 

medier och forum på internet har Telia kundtjänst service både inom telefon, deras hemsida som 

dessutom har ett eget forum och en Iphone blogg. Marknadsföringen inom sociala medier är en 

strategi, som till viss del kan förklaras i att det ligger i Telias affärsidé att man vill nå ut till sina 

kunder. 

 

5.3.4 Aktiv kommunikation 

En viktig punkt har varit kommunikationen med kunderna. Att kunna förstå och lyssna på sina 

kunder är ett viktigt element som uppskattas av kunderna.
69

 Författarna ställde frågan till Telia om 

man tog hjälp av kunderna och lyssnade på deras synpunkter, de svarande att Telia brukar gå ut med 

frågor till kunderna i diverse aktiva forum där Telia håller sig till och undrar hur de har löst ett visst 

problem. Frågorna brukar röra sig om tekniska fel som kunderna själva löst men i verkligheten kan 

det handla om vilket ämne som helst. Lösningen som de tar del av meddelas vidare till sina 

leverantörer och tekniker. Detta visar på att den interna och interaktiva kommunikationen i företaget 

fungerar och att Telia utnyttjar den kunskap som kunderna besitter. Service value teorin
70

 säger att 

om kommunikationen i beståndsdelarna fungerar så kommer även förväntningarna hos kunderna att 

slå in och som i sin tur kan leda till nöjda och lojala kunder.  
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6 RESULTAT   

Författarna kommer under denna rubrik presentera resultatet utifrån olika variabler som svarar på 

uppsatsen syfte.  

 

 

6.1 Tidigare forskning 

 

Författarna har tidigare nämnt om en marknadsundersökning som gjordes av projektet Wave 5. 

Utredningen visade att närmare 50 % av respondenterna i undersökningen redan deltog i ett företags 

sida inom sociala medier, vilket visar att konsumenterna redan finns inom de sociala medier och att 

företag redan har kontakt med dessa.  

 

Undersökningen som gjordes i denna uppsats 

ställde liknande frågor till respondenterna; om 

de besöker sidor av olika företag inom olika 

sociala medier. Siffror visar på att 75 % av 

respondenterna är besökare på företagens 

sociala medier sidor
71

.   

  

 

6.2 Korrelationer av variabler  

Härnedan kommer sociala medier förkortas med ändelserna SM. 

 

6.2.1 Korrelation mellan frågorna 3 och 13. 

Korrelationen som hittades i svaren på frågorna tre 

och tretton visar att Telia respondenterna som 

svarade att de aldrig har bytt mobiloperatör, är den 

grupp som är minst involverade i företagets SM 

sida. Av dem är det bara 25 %, två respondenter av 

tjugotre, deltar som medlem eller besökare på Telias 

SM sida.  
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 Se kapitel 4.2 Enkätundersökning i uppsatsen. 
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Diagram 12. Medlemmar/besökare till sin 

mobiloperatörs sida.  

Diagram 11. Visar antal respondenter som deltar i 

företags sociala medier sida i procent.  
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6.2.2 Korrelation mellan aktiva sociala 

media respondenter och ålder. 

Av respondenterna som deltar i 

mobiloperatörers SM sidor (diagram 10) är 

det flesta deltagande unga. Diagram 12 visar 

att fler deltagare existerar i de yngre 

åldersgrupperna än i de äldre.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Korrelation mellan frågor 12, 13 och 17 hos Telia respondenter. 

Korrelationen mellan dessa tre frågor visar att de som svarade att de fått ett bättre intryck av Telia 

efter att de gått med i SM sida, är majoriteten medlemmar eller besökare av Telias SM sidor. Endast 

en respondent av totalt nio respondenter svarande att de inte är medlem i sin mobiloperatörs SM 

sida. Dessa respondenter svarade gemensamt att de fick ett bättre intryck av mobiloperatören efter 

att företaget gått med i ett socialt media/nätverk. Resterande åtta respondenter, 89 %, kunde vidare 

svara på frågan om de tyckte att de hade fått en bättre förbindelse med sin operatör efter att ha gått 

med/blivit medlem på Telias SM sida. 
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Diagram 13. Respondenter som deltar i sociala medier i 
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Bild 5. Tabell över svar. 
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6.2.4 Korrelation mellan fråga 13 och 14, om varför respondenterna inte deltar i 

mobiloperatörens SM sida. 

 

Korrelationen mellan dessa två frågor visar på 

att de som inte är medlemmar på Telias hemsida, 

har de flesta svarat på att de inte är 

medlemmar/besöker sidan inte gör det på grund 

av att; 56 % är inte intresserade, 22 % vill inte 

vara med och 22 % har inte haft tanken.  

 

 

 

  

56%
22%

22%
Inte intresserade

Vill inte

Har inte tänkt på 
det

Diagram 13. Respondenter som deltar i sociala medier i 

procent för varje åldersgrupp. 
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7 SLUTSATS & DISKUSSION  

I detta kapitel kommer en diskussion att föras av författarna kring uppsatsens frågeställning samt 

reflektera kring analysen. 

 

Utifrån frågeställningen ”Vilka faktorer är avgörande för Telia med sociala medier som verktyg, för 

att skapa lojala kunder?” har författarna kommit fram till följande slutsats.  

7.1 Inledning 

Telia har varit duktig med att arbeta med sociala medier, enligt dem själva är de bäst inom 

branschen
72

, men om det verkligen är så återstår det att se. De har anammat de populäraste 

portalerna inom sociala medier för att kunna nå ut till sina kunder. Genom att befinna sig där 

kunden finns har de lyckats nå till sin kundkrets, men har de verkligen kunnat komma åt alla sina 

kunder? Genom analysen och resultatet ser man att de höginvolverade kunderna som aldrig bytt 

operatör samt att det är de som är minst benägna att söka sig till företaget inom sociala medier. 

Dock har de nya kunderna som kanske varit mer missnöjda med andra operatörer eller har bytt 

operatör p.g.a. diverse orsaker som valt Telia som mobiloperatör och som är de mer engagerade 

inom de olika sociala medierna där Telia finns tillgängligt. 

7.1.1 Konkurrenssituationen 

Det som Telia som så många andra företag i olika branscher, får möta är en konkurrenssituation där 

andra aktörer på marknaden utnyttjar ett verktyg för att kunna knyta till sig sina kunder och 

därigenom komma sina kunder närmare. Inom marknaden har författarna hittat två typkunder, de 

som är benägna att hoppa ifrån mobiloperatör till mobiloperatör så fort det blir lite dyrare eller är 

missnöjd. Den andra konsumenten, mångårig kund inom företaget, nöjd med sin mobiloperatör och 

har skapat en tillit till dem och utöver det, har ett mervärde skapats i samband med det långvariga 

”förhållandet”.  

 

Eftersom Telia är det äldsta bolaget med en traditionell organisation kan det ha varit svårare att 

anpassa sig inför nya förändringar, ex. som kommunikationen via sociala medier med kunder. I 

intervjun med Karin
73

, förklarade hon att Telia är överlägsen bland mobiloperatörerna i arbetet med 

sociala medier samtidigt som hon nämner svårigheten hos stora organisationer att införa nya 

arbetsverktyg. Enligt teorin så har äldre organisationer med byråkratiska strukturer svårare att 
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 Intervju Karin Nordlund, Community Manager - Telia 21 dec 2010 
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anpassa sig till nya situationer och strukturer. Därför kan författarna bevisa att enligt teorin kan 

Telia inte vara ledande inom sociala medier. 

 

7.1.2 Kommunikation  

För att mobiloperatörerna ska stanna kvar på en konkurrenskraftig marknad, är en av de viktigaste 

faktorer priset. Hela företaget kan förväntas arbeta med att hålla kunderna medvetna om företagets 

existens och införliva arbetet med sociala medier. Företagen som befinner sig på denna marknad är 

väl medvetna om kundtjänsten och kontakten med kunden när det uppstår problem för kunden. 

 

Vid de tillfällen när Telia på diverse forum frågade sina kunder om de hade en lösning på en 

återkommande problem, är ett bevis på en tvåvägskommunikation
74

. Då kunde allmänheten hjälpa 

företaget med tekniska lösningar och då syns det att de lyssnar på kunden. Att ha en mer öppen och 

”ödmjuk” ansikte mot sina kunder, ger ett ökat förtroende för dem. Telia visar detta genom att visa 

sig ödmjuka och fråga sina kunder om hjälp. Situationen skulle ha varit att Telia har svårt att 

kommunicera rätt med sina kunder via sociala medier varit svårare då deras organisation har svårt 

att anpassa sitt sätt att arbete och sitt sätt att kommunicera direkt med sina kunder, detta är trots allt 

om man utgår från de principerna om att äldre organisationer har en byråkratisk struktur. Om det nu 

är så att Telia är bäst på marknaden vet de hur man använder verktyget rätt.  

 

Kommunikationen mellan ett företag och en användare inom de sociala medierna är väsentligt för 

att kunna driva vidare en bra relation mellan båda parterna. Företagen har tillfället att använda viral 

marknadsföring för att nå användare. Viral marknadsföring grundar sig på att en produkt eller tjänst 

med ett budskap exponeras av personer genom eget initiativ och som sprider det vidare
75

, s.k. word 

of mouth som är ett annat ord för ryktesspridning. I de sociala medierna sprids information väldigt 

snabbt. Företagen har nått en insikt om att det är viktigt att göra sig kommunicerbara med sina 

kunder. Därför har flera företag anammat detta
76

 och använt sig av sociala medier för att skapa sina 

egna sidor där representanter från företag kan tala med sina kunder.  

 

Slutligen kan författarna föreslå att en bra kommunikation med användare via sociala medier kan 

gynna bolaget att få fler lojala kunder.  
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 Se kapitel 3.2.1 Transaktionsmarknadsföring och Relationsmarknadsföring 
75

 Carlsson 2009, s.35 
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 http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-sociala-medier.pdf  

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-sociala-medier.pdf
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7.2 Förslag till vidareforskning 

Det författarna har undersökt gäller endast vid det tillfälle undersökningen genomfördes och kan 

därför inte stå för underlag och kalla det en generalisering. De konklusioner författarna kom fram 

till har baserats av den undersökning som gjordes under en kort period. Författarna är medvetna om 

att en större undersökning skulle ge en verkligare bild. Kundundersökningen kunde också varit mer 

omfattande. 
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9 Bilagor 

Intervju frågor till för anställda som jobbar med sociala medier . 

Följande punkter kommer stå som manus inför intervjun.  

  

INLEDANDE FRÅGOR 

 Vilka arbetsuppgifter har du? 

 Vad har företaget för affärside? 

  

BREDDARE FRÅGOR 

 Svarar ni på alla kommentarer eller frågor ni fått ifrån kunder i den sociala medien?  

 Har ni fria händer i ert jobb? Har ni direktiv över hur ni ska göra ert jobb? 

 Hur mycket tycker du styrs av högre uppsatta chefer/ledare? Brukar ni komma med 
förslag om hur något bör genomföras? 

  

ÄMNES FRÅGOR 

 Hur kommer det sig att ni började jobba med sociala medier i ert företag?  

 Om ni ser en förbättringsmöjlighet för ett problem, kommer ni att driva frågan vidare 
till era chefer/ledare eller brukar det ignoreras? Brukar ni driva vidare frågor eller 
klagomål från era kunder vidare till era chefer? 

 Vi har sett att ni använder er av olika sociala medier. Vilka av de olika sajterna har varit 
mest framgångsrik när det gäller att komma nära era kunder? 

 Vilka andra mobiloperatörer använder sig av Sociala medier? 

  

Chefer eller ledarfrågor 

  

 Vilka arbetsuppgifter har du? 

 Vad har företaget för affärside? 

 Har du fria händer i ditt jobb? Eller har du direktiv över hur du ska göra ditt jobb? 

 Vad har ni för mål eller visioner när det gäller er marknadsföring (generellt)? Och hur 
kommer sociala medier in?  

 Vad har ni för mål med kommunikationen via sociala medier? 

 Hur kommer det sig att ni började jobba med sociala medier i ert företag?  

 Tycker du att sociala medier har varit ett verktyg som fungerat som 
marknadsföringsmedel? 

 Vi har sett att ni använder er av olika sociala medier. Vilka av de olika sajterna har varit 
mest framgångsrik när det gäller att komma nära era kunder?  
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 Svarar ni på alla kommentarer eller frågor ni fått ifrån kunder på dem sidor ni har i 
sociala medierna?  

 Vet du vilka mobiloperatörer använder sig av sociala medier? 

 Vad har ni lärt er genom användningen av sociala medier? 
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Enkätundersökning: OM DIN 
MOBILOPERATÖR 

Denna enkät handlar om mobiloperatörer och dina vanor inom sociala medier. Undersökning kommer användas i studiesyfte 

som kommer att ligga som underlag för en uppsats som publiceras i Mars 2011 på www.uppsats.se under sökord "Sociala 

medier" skriven av författarna Jenisse M. och Daniela M. Enkäten tar ca 5 min. och är helt anonymt. 

 

 

Kön:  

 Kvinna 

 Man 

 

Ålder:  

 0 - 15 

 16 - 25 

 26 - 35 

 36 - 45 

 46 - 64 

 65+ 

 

1. Vad har du för mobiloperatör? Använder du dig av fler mobiloperatörer ber vi dig fylla i den du använder mest/privat.  

 Telenor 

 Tele2/Comviq 

 Telia 

 3 (tre) 

 Halebop 

 Glocalnet 

 Djuce 

 Parlino 

 Annan 

 

2. Vad tycker du bäst om din mobiloperatör? Enbart bland dessa 5 alternativ.  

 Täckning 

 Finns på webben 

 Kundtjänst 

http://www.uppsats.se/
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 Priset 

 Bra erbjudande 

 

3. Har du bytt mobiloperatör tidigare?  

 

4. Har du haft någon annan mobiloperatör?  

 Telenor 

 Tele2/Comviq 

 Telia 

 3 (tre) 

 Halebop 

 Djuce 

 Parlino 

 Glocalnet 

 Övrigt:  

 

5. Vad är viktigt och inte viktigt för dig, VID VAL AV MOBILOPERATÖR? Definition av sociala medier: Samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud på 

sidor som Facebook, Youtube, Twitter, bloggar, etc.  

  
MYCKET 
VIKTIGT  

MERA VIKTIGT VIKTIGT 
MINDRE 
VIKTIGT 

INTE VIKTIGT 
ALLS  

Mobiloperatören ska vara aktiv i 

någon social media        

Att mobiloperatören har en egen 

hemsida        

Att dina vänner tillhör samma 

mobiloperatör        

Priset 
       

Att mobiloperatören har kundtjänst 
       

 

6. Har du köpt någon produkt via Internet? Allmänt från internet.  

 Ja 

 Nej, aldrig. 

 

7. Är du användare/medlem av något socialt media? ex. blogg, facebook sida, twitter, youtube kanal, discussionsforum, 

microblogg, eller liknande sidor  

 Ja 

 Nej 



53 

 

 

8. Är du en regelbunden användare/bloggare/besökare?  

 Ja 

 Nej 

 

9. Har du köpt något EFTER att ha sett produkten/tjänsten på en blogg, facebook, twitter, youtube kanal, diskussionsforum, 

microblogg, eller liknande sidor?  

 Ja 

 Nej, aldrig 

 Vet ej. 

 

10. Brukar du gå in på ett företags sidor på ex. facebooksida, twittersida, youtube kanal, etc. Ej företagets egna webbsida utan 

via en social media som exempelvis facebook, twitter, youtube och liknande.  

 Ja 

 Nej 

 

11. Får du nyhetsbrev eller får RSS s.k. "feeds" av din mobiloperatör?  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej vad det är. 

 

12. Känner du att du har fått en annorlunda intryck av mobiloperatören efter att företaget gått med i ett socialt nätverk/media?  

 Bättre 

 Sämre 

 Ingen alls. 

 

13. Är du medlem eller besökare till din mobiloperatörs sida? ex: facebooksida, twitter sida, youtube kanal, blogg eller 

liknande.  

 Ja (Fortsätt FRÅGA 15) 

 Nej (Fortsätt nedan) 

 

14. Varför är du inte besökare/medlem på din mobiloperatörs? Besvaras endast av dig som svarat NEJ på föregående.  

 Är ej aktiv på internet. 

 Ej intresserad. 

 Har inte tänkt på de. 

 Visste inte de hade. 

 Vill inte. 
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****Tack för din tid!**** Vid synpunkter om enkäten var vänlig skriv här:  

 

Enkäten avslutas HÄR för dig som svarat på FRÅGA 14. Rulla ner: Klicka på SKICKA/SEND för att skicka enkäten! 

 

15. Har du någon gång skrivit ett inlägg på din mobiloperatörs sida?  

 Ja 

 Nej (Fortsätt FRÅGA 17) 

 Vet ej. 

 

16. Har du någon gång skrivit ett inlägg på din mobiloperatörs sida OCH fått ett svar tillbaka?  

 Ja 

 

17. Känner du bättre förbindelse med din mobiloperatör IDAG, efter att du blivit medlem/besökare? En bättre relation eller 

bättre kontakt efter att gått med i någon grupp eller nätverk exempelvis via facebooksidan.  

 

18. Har du köpt något efter att ha sett produkten/tjänsten på din mobiloperatörs sida?  

 

19. Vad tycker du att din mobiloperatör bör göra annorlunda för att behålla dig som kund?  

 

****Tack för din tid!**** Vid synpunkter om enkäten var vänlig skriv här:  

 

 


