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1. Inledning 

Det senaste årtiondet har markant förändrat sättet vi tar till oss information på. Med hjälp av nya 

mediekanaler får vi som konsumenter och användare fler möjligheter att välja hur vi 

kommunicerar med varandra. Med detta är inte det enda som förändrats. Företag får på samma 

sätt fler möjligheter att nå ut till dig som konsument och ge dig information om deras företag och 

nya produkter. Allt för att få dig att välja just dem. Vi ser en förändring på hur företag måste 

arbeta för att skapa förtroende för just deras varumärke och ett skifte blir mer och mer markant 

då “gammal media” går över till “ny media”.  

 

Då man förr i tiden använde sig av envägskommunikation mellan sändare och mottagare, via TV-

apparater och radio, riskerade man “störa” användarna när som helst i syfte att få dem att lyssna 

på företagets säljbudskap. Konsumenter bombarderades av reklam och varumärken var de än 

befann sig, på bussen, på väg till jobbet, under fotbollsmatchen. Ett beteende som konsumenter 

till slut lärde sig att ignorera, vilket ledde till att man nu var tvungen att hitta nya sätt att nå ut till 

användare. Idag ser konsumenterna på varumärken på ett helt annorlunda sätt än tidigare, och 

ofta genom mediekanaler som ligger bortom företagens kontroll.
1
 De kräver mer från företagen. 

Det ska vara uppdaterat och aktuellt samtidigt som att själva sättet man associerar till ett 

varumärke ska vara något som görs med enkelhet. Några exempel på dessa nya mediekanaler 

och medieverktyg är Facebook och Twitter, och frågan är egentligen hur dagens organisationer 

och företag ska förhålla sig till alla dessa nya verktyg. Hur ska de hanteras i företagsvärlden för 

att nå ut till konsumenter på ett nytt och fräscht sätt. Kan man egentligen fortsätta som förr i 

tiden då man slängde så mycket information det bara fanns på konsumenten och hoppades på att 

något skulle fastna eller måste man nu använda sig av ny taktiker och tillvägagångssätt för att få 

just den effekt man är ute efter? I stort sett all reklam handlar om att konsumenten ska få upp 

ögonen för just ditt företag och sedan känna samhörighet med det. Förhoppningsvis skapas en 

lojalitet som innebär att konsumenten vill återvända för att köpa mer. För att lyckas med detta 

behöver man som företag bygga upp ett starkt företag och försöka upprätt hålla det som 

kunderna anser vara viktigast.  

 

Det är just här som intresset ligger i denna uppsats. Här undersöks hur det egentligen ser ut i 

dagens samhälle gällande varumärkeshantering. Inom detta ämne har vi fokuserat på företagens 

användning av sociala medier och hur de arbetar med varumärket i dessa medier. Vi har även valt 

att jämföra den privatägda sektorn med den statligt ägda sektorn. Undersökningen utgår från 

hypotesen att statligt ägda företag är mindre angelägna att använda sig av nya metoder gällande 

varumärkershantering. Detta baseras på att statligt ägda företag inte har som enda intresse att gå 

med vinst, utan det kan också finnas andra faktorer som spelar roll vilket tvingar dem att vara 

mer försiktiga och långsammare i utveckling av deras arbete.  

 

                                                 
1 Edelman, D., Branding in the Digital Age HBR s. 65 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera hur svenska företag arbetar med sociala medier i 

deras varumärkeshantering. Vi har även valt att göra en jämförelse mellan privatägda företag och 

statligt eller delvis statligt ägda företag för att se om det finns eventuella skillnader eller likheter 

dessa sektor emellan. Ytterligare en fråga är på vilket sätt organisationerna förhåller sig till 

sociala medier i professionellt arbete och om detta är något de tror vara ett bra medel för 

framtida medieanvändning för ändamålet att nå ut till fler kunder och få dem att välja just ett 

visst företags varumärke. Då varumärkeslojalitet är något som väger väldigt tungt i dagens 

företagande vill vi ta reda på hur organisationer och företag väljer för att försöka nå ut till kunder 

och övertyga dem att satsa på just dem.  

 

Med andra ord hur ser egentligen arbetet ut i företagsvärlden för att upprätthålla och stärka 

varumärken. På vilka sätt och i vilken grad används sociala medier för att vinna kundens 

förtroende och vilja komma tillbaka till det samma företaget igen. Finns det några större 

skillnader mellan privatägda och statligt ägda eller beter de sig detsamma?  

 

Anledningen till att vi valde att skilja på privatägda och statligt ägda företag är för att man på 

förhand kan ha en bild av att statligt ägda företag är mer konservativa och därför kanske inte helt 

inne i den digitala världen. Statligt ägda företag har inte tidigare haft ett vinstdrivande intresse 

som enda mål, vilket dock har ändrats för en hel del företag de seanste åren, och är dessutom mer 

utsatta för politiska påtryckningar vilket vi menar kan resultera i en intressant jämförelse. Med 

konservativa företag menas att de tidigare hade monopolställning och därmed saknas den 

konkurrensutsättning som är närvarande för de privatägda företagen. Detta har inneburit en 

annorlunda informationskultur som inte inte haft ett vinstdrivande synsätt i samma mening.  

 

1.2 Frågeställning 

 

○Hur förhåller sig och använder företag som är privatägda och företag som är statligt 

ägda av sociala medier i sin varumärkeshantering? Skiljer sig deras användning? 

○Hur definieras sociala medier enligt företagen? 

○Finns det skillnader mellan företag med olika ägande i det faktiska användandet av 

sociala medier? 

 

 

1.3 Undersökningen 

Undersökningen gick till så att vi valde ut tolv frågor som skulle ställas till varje företag för att få 

en så tydlig bild som möjligt av hur deras varumärkesarbete ser ut.  

 

1.4 Disposition 

Inledningsvis börjar vi med en bakgrund om varumärket. Vad är det egentligen och var kommer 

det ifrån? Finns det någon anledning till att spendera miljontals kronor med att endast jobba med 
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själva varumärket och inte produkten? Vidare kommer vi att ge en beskrivning av nya medier 

och hur mediernas roll har sett ut under de senaste århundradet. Detta följs av en förklaring av 

sociala medier och även vad det är för något. Här går vi sedan över till själva metoddelen och 

undersökningen. Denna del består av en presentation av vår intervjumetod då vi går igenom vårt 

val av frågor och varför vi ser dem ha relevans till vad vi försöker ta reda på. Efter detta 

fortsätter vi med en teoridel som handlar om hur varumärkeshantering fungerar idag och hur 

företag bör agera i sociala medier för att nå ut till sina konsumenter. Teoridelen följs av en 

resultatdel där vi presenterar vad vi kommit fram till i två delar. Privat och statlig sektor. Med 

den här informationen kan vi fortsätta med vår analys där vi kommer att förklara vad vi kommit 

fram till och varför. Hur kan vi koppla våra empiriska iakttagelser till teorin och varför ser 

dagsläget ut som det gör? Vi kommer börja med att gå igenom sektor för sektor för att sedan 

avslutningsvis jämföra de båda innan vi kommer in på en diskussion och sammanfattning av vårt 

arbete. Här kommer vi även att presentera egna tankar och idéer angående resultat och analys.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Varumärket 

Vad är egentligen ett varumärke? Ett namn? En symbol? En särskiljare? Svaret är allt detta, och 

mycket mer. 

 

A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as a logo, trademark, or package design) 

intended to identify the goods or services of either one seller or a group of sellers, and to 

differentiate those goods or services from those of competitors. A brand thus signals to the 

customer the source of the product, and protects both the customer and the producer from 

competitors who would attempt to provide such products that appear to be identical.2 

 

 

Varumärket betyder väldigt mycket för organisationen av många anledningar, men mer om detta 

senare. Redan under Grekiska och Romarriket syntes flera exempel på varumärken. Affärer 

hängde skyltar utanför sina lokaler med bilder på vad de sålde eftersom större delen av 

befolkningen ej kunde läsa.3 Detta är några av de första bevisen på en logga, och belägg för 

denna företeelse finns än idag, exempelvis i loggan för varumärket Jaguar. En jaguar på språng 

ska visa styrkan och snabbheten i just deras bilar.  

 

För hantverkare under medeltiden med olika skickligheter märktes nödvändigheten att särskilja 

sig från andra leverantörer av liknande varor. En egen prägel sattes på produkter i form av 

märken och liknande. I och med detta blev det också en typ av garanti för köparen då det nu gick 

att se var produkten hade tillverkats och på så sätt också en form av juridisk hållhake över andra 

producenter om kopiering skulle ske.  

 

I Amerika och den nya världen användes något som kallas branding när det kommer till 

uppfödning av boskap då man märkte sitt boskap med heta järn. I Oxford English Dictionary står 

där att definitionen av ”brand’ är just ‘to mark indelibly as proof of ownership”.4 Med andra ord 

differentiering. Detta synsätt av varumärken höll sig i över ett hundra år och det var inte förrän 

1960-talet som det ännu en gång skedde en förändring. Detta berodde på hur samhällsstrukturen 

och tekniken förändrades. Under första delen av 1800-talet köpte hushåll varor mestadels från 

återförsäljare eller direkt från producenten lokalt. På grund av den tidens utveckling var det inte 

mycket som kundes göra åt det eftersom det var mycket svårare att resa på den tiden. Under 

1800-talet under industriella revolutionen blev både produktion och fraktsätt blev bättre. Detta 

betydde att världen blev mindre och att resa längre bort snabbare blev enklare. Dock samtidigt 

blev antalet återförsäljare fler och efterfrågan ökade i takt med det. Även eftersom produktion 

                                                 
2 Aaker, D., Managing Brand Equity, s. 7 
3 de Chernatony, L., Creating Powerful Brands, s. 28 
4 Ibid., s. 29 
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ökade storartat var det nu smartare att sälja till grossisten direkt istället för hushåll lokalt. Det här 

betydde att producenter blev mer beroende av grossister, och även återförsäljare blev mer 

beroende av grossisten. Grossisten kunde exportera vidare till andra delar av landet på ett 

smidigare sätt. Detta betydde att i slutet av 1800-talet sålde de flesta producenter omärkta varor 

till grossister som tvingade ner priserna. Producenten behövde knappt längre spendera pengar på 

publicitet.5  

 

I och med denna utveckling av ökad efterfrågan insåg också producenter att detta var ett bra läge 

för att investera i större lokaler och tillverkningsanläggningar, dock inte som en respons till ökad 

efterfrågan utan som förväntan. Tilliten till grossister sjönk då produktion hade ökat till så stora 

mängder, så för att skydda sina investeringar uppfans patent och varumärkesskydd etc. 

Marknadsföring spelade en stor roll för producenter för att stabilisera efterfrågan och på så sätt 

förutse storskaliga produktioner. Alltså fanns makten hos producenter under hela första halvan av 

1900-talet ända fram till 1960-talet. Med makten hos producenten ökade också fokus som sagt på 

marknadsföring. Även om urskiljning till en början var huvudanledningen övergick snart detta 

även till många andra delar till varför marknadsföring var så viktigt. Producenter ville öka 

kvalitén och värdet av produkten genom att erbjuda konsumenten finare omslag och burkar 

exempelvis, och med detta var inte längre huvudsaken att skydda produkten. Nu blev även 

varumärket en sorts kommunikationskanal och en form av juridiskt skydd. Genom att 

marknadsföra på ett sådant sätt som skapade en känslomässig dimension till varumärket 

skapades en sorts tillit till varumärket som fanns hos konsumenten. Vid den här tiden hade 

antalet producenter växt till ett så stort antal liksom reklamkampanjer, och därmed kunde inte 

längre enskilda individen ta in all information som strömmade mot dem. Hur de dock valde 

emellan dem tar vi upp senare i texten.  

 

2.2 Nya Medier 

Nya medier är det ett väldigt brett begrepp som inte riktigt längre fungerar. Dock så brukar ändå 

pratas om traditionella medier och nya medier. Med detta menas hur traditionella medier, så som 

TV, radio och tidningar, fungerar mer eller mindre som en 

envägskommunikation/masskommunikation från producent till mottagare. Med andra ord finns 

det alltså någon som skapar ett meddelande/material som sedan skickas vidare via någon form av 

kommunikationskanal där meddelandet till slut landar hos mottagaren/konsumenten. Ett exempel 

på detta kan vara hur en nyhetsrapport skapas av ett TV-bolag som sänds ut till en TV-apparat i 

form av en nyhetsrapport. Den här rapporten mottas av konsumenten då de ser på televisionen.  

 

Ur ett historiskt perspektiv finns fyra olika faser på hur mediernas roll fungerat i samhället. Den 

första fasen brukar kallas för Allsmäktiga medier (1900-1940-talet) där publiken dominerades av 

massamhället då mottagaren bombarderades av olika former av information. Den andra fasen 

                                                 
5
 de Chernatony, L., Creating Powerful Brands, s. 30  
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kallas Maktlösa medier (1940-1960-talet) och hör gjordes en totalvändning. Forskare funderade 

över om medierna påverkade massan på något sätt alls. De trodde hellre att människor använde 

sig av rationella motiv för att göra sina beslut. Den tredje fasen kallas Mäktiga massmedier 

(1960-1980-talet) då forskare ännu en gång trodde att massmedierna hade effekt men i mindre 

omfattning än tidigare. Till sist den fjärde fasen som kallas för Mediernas makt (1980-framåt) 

vilket är den fas samhället befinner sig i nu. Inom denna syn erkänns mediernas makt men 

publiken fungerar som en huvudpelare och det handlar mer om hur stor del konsumenter låter 

medierna ta plats i deras liv, än vilken effekt de har.6 

  

I nya medier talas inte längre om en envägskommunikation, men begreppet masskommunikation 

används fortfarande. Med ny teknik så som datorer har det skapats verktyg som gynnar 

kommunikation mellan användare. Det här går att bryta ner ännu längre på så sätt att med hjälp 

av verktyget internet har vi även kunna skapa verktyg inom ett verktyg. Vi talar nu om sociala 

nätverk där vi bland annat räknar med Facebook, Twitter, Tumblr och forum av olika slag etc. 

Med hjälp av dessa nätverksverktyg tillåts användaren att skapa egna meddelanden som kan 

spridas via Internet och nå miljontals människor runt om i världen. Mottagaren blir samtidigt 

producenten av olika sorters meddelanden som skickas mellan användare. Ett beskrivande 

uttryck för detta är ‘prosumer’, vilket är en kombination av orden producer och consumer.7 Det 

finns inte längre några bestämda roller mellan de båda och information kommer från alla sorters 

håll.  

 

Med hjälp av alla dessa nya verktyg kan alltså individen röra sig utåt för att söka, hitta och dela 

information på ett sätt som inte tidigare gick via den traditionella median. Marknaden har alltså 

börjat röra sig tillbaka till det stadiet då säljare och köpare kunde mötas på en specifik plats för 

att diskutera varan och förhandla om den. Med hjälp av Internet befinner människan sig alltså 

igen på den marknadsplats där hon tidigare kunde diskutera med andra om företag, varumärken, 

produkter men samtidigt också politiska åsikter och skvaller.8 En dialog har skapats mellan 

säljare och köpare. Mer om detta senare.  

 

Sociala medier går att förklara på flera olika sätt, men vi har valt att definiera begreppet sociala 

medier i form av: aktiviteter som kombinerar teknik, sociala interaktion och användargenererat 

innehåll. Detta kan visas i ett flertal olika sätt däri bland annat: 

 

●Chat (en dialog förs mellan en eller flera personer i realtid) 

●Bloggar (en form av digital dagbok) 

●Communities (en gemenskap som uppstår genom medlemmarnas interaktion med varandra) 

●Uppladdning och delande av bilder, musik och video (Youtube) 

                                                 
6 Jansson, A., Mediekultur och Samhälle, s. 16 
7 Toffler, A., The Third Wave, s. 215 
8 Weinberger, D., mfl., The Cluetrain Manifesto, s. 27 
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●Online-spel (ex. World of Warcraft) 

●Wikis (en encyklopedi där användargenererat innehåll är grunden) 

●Quoras (ny företeelse likt Wikis, där dock ingen information går att ta bort eller ändras utan 

en fråga ställs och alla kan svara och tillsammans skapa kollektiv intelligens)  

●Sociala Nätverk (ex. Facebook) 

 

De ovannämnda går även numera så klart även ihop i varandra. Ett tydligt exempel på detta är 

hur användare via Facebook kan ta del av både chatt, musikvideos och numera även videochatt 

på genom deras hemsida.9 

 

Men vill kunderna att företag tar upp plats i denna sociala arena? Enligt Moffitt och Dover, som 

har skrivit boken Wikibrands, är svaret ja. Även om endast sju av de topp hundra följda Twitter-

konton är gjorda av vad som skulle kunna kallas konventionella varumärken så finns ett intresse 

från konsumenterna.
10

 Åttiofem procent av befolkningen vill ha en starkare anknytning till 

varumärken i sociala medier och femtiosex procent känner en starkare koppling till företag som 

de interagerar med i sociala medier. Det är inte så att människor inte vill att företag ska befinna 

sig i deras sociala miljö utan vad de inte vill ha är traditionella marknadsförare som har en 

konventionell syn på kommunikation.
11

 

 

 

                                                 
9 http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/ 2011-11-22 
10

 Moffitt & Dover, Wikibrands, s. 32 
11 Ibid s. 32 

http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
http://www.jmw.se/nagra-rad/valja-mediekanal/
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3. Metod och material 

”Forskning handlar i mångt och mycket om att åstadkomma hållbara förenklingar av 

komplicerade fenomen.”12 

 

Denna studie är av beskrivande karaktär. Beskrivande studier ämnar ge svar på frågor som var, 

när, hur, vem och vilka.13 Studien är även en komparativ sådan då vi valt att jämför två 

avgränsade sektorer för att generera en representativ bild av verkligheten. Anledningen till valet 

av samtalsintervjuer som metod är för skapa en djupgående insyn i företagens arbete och därför 

anser vi att denna metod lämpar sig bäst. Att använda exempelvis fallstudier skulle inte generera 

den typen av insyn eftersom att det för att gör det krävs en insatt källa med god kännedom av 

arbetet. 

 

3.1 Samtalsintervjuer 

Samtalsintervjuer ger betydligt större utrymme för interaktion mellan forskare och 

intervjuperson.14 Som forskare har man möjligheten att ställa följdfrågor som eventuellt ligger 

utanför de redan förbestämda frågorna och därmed skapa en ännu tydligare bild av verkligheten. 

Dock är det viktig att se till att intervjupersonen inte svävar ut alltför mycket från ämnet. Detta 

skulle kunna leda till att svar på problemformuleringen uteblir.  

 

Samtalsintervjuer skapar även en möjlighet att få oväntade svar som kan ha stor betydelse för 

undersökningen.15 Användningsområdet för samtalsintervjuer varierar men ett av de vanligaste är 

när forskare ska studera ett tidigare outforskat fält.16 Varumärken är inget nytt fenomen. Däremot 

är sociala medier relativt nytt och kombinationen av dessa är relativt outforskat, även om det 

finns viss forskning inom området. Givetvis spelar tillgång till information en stor roll vid 

undersökningar och samtalsintervjuer som metod har möjligheten att tydliggöra information som 

med andra metodval skulle vara betydligt svårare om inte omöjligt att få fram. 

 

Intervjuguiden som själva intervjuerna är baserad på är av typen semistrukturering. Guiden 

består av öppna frågor med plats för flexibilitet. Flexibilitet är något som är att föredra vid en 

kvalitativ intervjubaserad undersökning som denna. De öppna frågorna används för att inte vara 

för ledande som forskare som i sin tur leder till en mer kvalitativ undersökning. Själva 

intervjuerna har gjorts ansikte-mot-ansikte med ett undantag då det skedde via e-mail. Företaget i 

fråga hade tidsbrist och kunde därför inte ställa upp ansikte-mot-ansikte men de svar som gavs 

var uttömande och lika kunskapsgivande som de övriga intervjuerna.  

 

                                                 
12 Esaiasson, P., mfl., Metodpraktikan s. 37 
13 Ibid. s. 37 
14 Ibid. s. 283 
15 Ibid. s. 283 
16 Ibid. s. 285 
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Frågorna ställdes upp på ett visst sätt för att skapa en logisk följd och för att skapa ett så bra flyt i 

intervjun som möjligt.17 Detta är nödvändigt för att få till en bra intervju och för att verkligen få 

svar på de frågor man ställer. En provintervju har genomförts på en person med liknande 

arbetsuppgifter men som arbetar på ett företag som inte är med i undersökningen. Provintervjuer 

görs för att testa intervjuguiden och se så att det inte finns överflödiga frågor eller att det borde 

läggas till några frågor.18 

 

Transkriptionen har inte skett ordagrant utan de viktiga delarna har valts ut. Det är möjligt i vissa 

fall då man behöver spara på resurser och man från början anser att något som respondenten har 

sagt inte är relevant för undersökningen.19 

 

3.2 Undersökningen 

Undersökningen gick till så att vi valde ut 12 frågor som skulle ställas till varje företag för att få 

en så tydlig bild som möjligt av hur deras varumärkesarbete såg ut.  

 

Då vår undersökning handlar om organisationer och företag i den privata respektive statligt ägda 

sektorn har vi valt ut nio olika företag som alla använder sig av någon form av social media i sitt 

arbete, fem från den statliga sektorn och fyra från privata sektorn. Från början ville vi ha fem 

från varje sektor men ett företag valde att hoppa av i sista sekund. Vi anser dock att vi har fått 

tillräcklig information från de fyra företagen som ville ställa upp för att få fram ett relevant 

resultat. Vi har vidare valt att anonymisera företagen, det vill säga att inte nämna några 

företagens namn. Skälen till anonymiseringen är att vi inte i första hand undersöker enskilda 

företag utan vi ville kunna göra jämförelser mellan sektorer. Likaså har vi lovat att inte namnge 

intervjuersonerna, eftersom våra intervjufrågor handlar om informationsarbetet som i sig är en 

känslig del av företagens varumärkesbyggande. Öppenhet i dessa avseenden hade sannolikt 

försvårat våra möjligheter att få kontakt och intervjuer med de utvalda företagen.  

 

3.3 Urval 

Urvalet av medverkande respondenter inleds med att skilja på privatägda företag och statligt eller 

delvis statligt ägda företag. Inom varje sektor har fem företag valts ut. Vi valde medvetet att rikta 

oss till företag som antogs ha tillräckligt stor kapacitet för att effektiv bedriva 

varumärkesverksamhet i sociala medier samt att företagen verkligen använder sig av sociala 

medier. Efter att ha studerat tidigare forskning med fokus på sociala medier och varumärken så 

kom vi framtill att den organisationsmodell som lämpar sig bäst för undersökningen är en så 

kallad ”business to consumer” eftersom att de anses ha ett större kommunikationsbehov än 

organisationer som enbart riktar sig till andra organisationer.20 I viss mån har bortfall förekommit 

                                                 
17 Östbye, H., m.fl., Metodbok för Medievetenskap, s. 103  
18 Ekström, M. & Larsson, L.,  Metoder i kommunikationsvetenskap s. 60 
19 Ibid. s. 64 
20 Lilius, J., Kommunikation i Sociala medier: Nya utmaningar för organisationer, s. 23 
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då organisationen haft tidsbrist och därför inte möjlighet att ställa upp eller helt enkelt inte haft 

viljan att ställa upp i undersökningen. 

 

Efter att urvalsprocessen är klar tilldelades organisationerna en bokstav (”P” för privatägt företag 

och ”S” för statligt ägt företag) och en siffra (Ex. P1 eller S4). Siffran används för att särskilja 

varje företag inom ägandesektorn. Författarna gjorde på detta sätt för att enkelt kunna identifiera 

vilken sektor företaget tillhör utan att nämna dem vid namn och därigenom skapa anonymitet.  

Anledningen till att det omskrivs på detta sätt är för att det som är relevant för undersökningen är 

inte exakt vilken organisation det är utan vilken sektor de representerar. Bokstäverna och 

siffrorna är slumpmässigt utvalda utan någon anknytning till organisationens verkliga identitet. 

Däremot har det givetvis setts till att intervjupersonerna är väl insatta i varumärkesarbetet samt 

arbetetet med sociala medier. Samtliga respondenter har varit kommunikationsansvarig eller 

motsvarande. 

 

En central fråga när det gäller urvalet är huruvida det är representativt.21 Urvalet i denna 

undersökning är ett så kallat teoretiskt urval och kan anses vara representativt i den meningen 

företagen har medvetet valts ut från olika branscher inom varje ägandesektor. Detta för att ha 

möjligheten att skapa en tydlig bild av sektorn och för att avslutningsvis kunna generalisera.  

 

Inom den privatägda sektorn har vi valt fyra företag inom olika branscher där företagen är 

kraftigt konkurrensutsatta. Tre av företagen är ledande inom sin bransch och det sista är en stor 

del inom sin bransch. 

 

Inom den statligt ägda sektorn har vi valt fem företag. Tre av dessa företag är nationellt 

konkurrensutsatta på sin marknad men är ledande aktörer. Det fjärde företaget har ingen nationell 

konkurrens men dock internationell. Det femte och sista är ledande på så sätt att det inhar 

monopolställning på marknaden. 

 

När det kommer till resultatdelen samt analysdelen har vi valt att dela upp svaren från våra 

intervjuer i fem olika teman. 1. Tidsaspekten och var. Den här kommer beskriva hur länge 

företagen har jobbat med sociala medier aktivt och hur långt de har kommit i sitt arbete. Vilka 

plattformar jobbar de på etc. 2. Vad är sociala medier och hur kan de komplettera äldre? För 

tema två försöker vi ta reda på hur företagen ser på sociala medier och vad det är för något. Hur 

kan de användas i företagsvärlden och vill vilken grad. På vilka sätt kan de komplettera de äldre 

mer traditionella mediekanalerna. 3. Hur vill ni upplevas? I tema tre vill vi få reda på vilken 

utgångspunkt företagen har idag när det kommer till deras arbete med sociala medier och hur de 

vill att kunderna ska se på dem. Vad har de för mål med sitt arbete med sociala medier och vilket 

sorts företag vill de vara? 4. Hur försöker ni nå detta? (Bevakning etc.) Teman fyra är en 

extension av fråga tre då vi undrar över hur företagen försöker uppnå sina mål om hur kunder ska 

                                                 
21 Ekström, M. & Larsson, L.,  Metoder i kommunikationsvetenskap s. 86 
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uppleva dem. 5. Framtiden? Till sist vill vi även veta vad våra intervjusubjekt har för 

framtidsplaner med de sociala medierna. På vilka sätt kommer de arbeta med sociala medier i 

framtiden och varför? 

 

Vi har även konstruerat en modell efter de teorier som vi snart kommer ta upp och försökt 

placera in företagen i denna utifrån våra intervjuer och frågor. Detta för att ge läsaren en 

tydligare bild av hur det svenska företagssamhället ser ut idag och hur de använder sociala 

medier. 

 

3.4 Etik 

Forskning är en viktig del av samhället och ligger till stor del som grund för utvecklingen. Därför 

har samhället samt dess medlemmar rätt till att kräva att forskningen som bedrivs är relevant och 

är av hög kvalitet.22 Detta krav benämns som forskningskravet men utöver detta så finns även ett 

s.k. individskyddskrav som innebär att individen inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada 

och inte heller någon form av kränkning.23 

 

Vad gäller forskningskravet så belyser undersökningen ett fenomen som i allra högsta grad är 

relevant. Sociala medier, om än inte helt ny, är en kommunikationsarena som allt fler rör sig till 

och som får allt större plats. Därför är det mycket viktigt för företag är förhålla sig till dessa 

medier på ett sätt som gynnar verksamheten. Med denna undersökning hoppas författarna kunna 

bidra till en ökad förståelse för fenomenet. 

 

Individskyddskravet innefattar fyra stycken huvudkrav24 och dessa är: 

 

Informationskravet  

 

Alla respondenter har meddelats om undersökningens syfte samt att de har möjligt att inte 

medverka. Uppgifterna som lämnas kommer inte att användas i något annat syfte än för 

undersökningen. 

 

Samtyckeskravet 

 

Alla medverkande har kontaktats via mail eller telefon och företagen har själva valt att 

medverka. De deltagande har haft möjligheten efter övervägande att avböja sin medverkan utan 

efterföljder. 

 

 

                                                 
22 Vetenskapsrådet,  Forskningsetiska principer, s. 5 
23 Vetenskapsrådet,  Forskningsetiska principer, s. 5 
24 Ibid., s. 6 
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Konfidentialitetskravet 

 

Då undersökningen belyser ett fenomen snarare än ett eller flera enskilda företag så har 

förrfattarna valt att anonymisera respondenterna. Godkända citat från respondenterna används 

medan inspelningar samt transkription inte kommer att redovisas i rapporten. 

 

 

Nyttjandekravet 

 

Nyttjandet av utlämnade uppgifter kommer inte att användas i vare sig kommersiellt syfte eller 

icke-vetenskapliga syfte. Dessa uppgifter används enbart i forskningssyfte. 
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4. Teori 

Huvudsyftet med detta arbete arbete har varit att utföra en studie i hur svenska företag idag 

använder sig av sociala medier i kommunikationsarbete, både internet och externt. Med detta i 

åtanke insåg vi att vi måste dela upp problemet i två delar för att sedan kombinera dem. Sociala 

medier och varumärke.  

 

4.1 Närvaro på nätet 

Många av dagens konsumenter är del av en växande grupp som kallas ”Social Consumers” och 

dessa skiljer sig mycket från traditionella konsumenter.
25

 Det företagen måste lyckas med är att 

skapa en för kunderna relevant koppling till varumärken. Görs inte detta så finns det en stor risk 

att den sociala konsumenten väljer att göra det själv utan dig. En social konsument är någon som 

vänder sig till sociala nätverk för att ta reda på information kring produkter och varor och 

använder sig inte av en klassisk linjär metod i sin beslutsprocess.
26

 Dessa konsumenter kan dela 

med sig av erfarenheter med likasinnade. Något som resulterar i att kunderna utvärderar dessa 

erfarenheter tillsammans med personer de litar på och förutsätter därmed att företagen svarar på 

deras socialiserade frågor.
27

 Alltså förväntar sig dagens sociala konsumenter i större 

utsträckningen ett utbyte företag och kund emellan. 

 

Människor delar dagligen med sig av information om sitt liv och sina sysselsättningar. Detta sker 

på alla möjliga sorters mediekanaler i form av bloggar, podcasts, vlogs, forums, etc. Den här 

informationen som de delar med sig gratis av är vad företag är ute efter. Det är ett nästan gratis 

realtidsverktyg som låter företag få reda på vad kunden tycker om företagens produkter.28 

 

Den viktigaste av dessa kanaler är Facebook. Med över 500 miljoner aktiva användare loggar ca 

50% av dessa in dagligen och delar med sig av sina liv. Totalt spenderar folk 700 miljarder 

minuter per månad av att dela med sig av sina liv, gilla, kommentera, och interagera med 

varandra.29 Enligt en studie som gjorde 2010 avslöjades det att ca 51 procent av 

Facebookanvändare är mer villiga att köpa från ett företag efter att ha blivit ett fan av det. 

Detsamma gäller Twitter fast med siffran 67 procent. Vidare visade även studien att över 60 

procent av Facebookanvändare är villiga att rekommendera varumärket till sina vänner efter att 

ha blivit ett fan av företaget. För Twitter låg siffran på 79 procent.30  

 

Genom att avlyssna informationen som sägs där ute på sociala medier kan företagare alltså forma 

sina produkter efter vad kunden vill ha. Utöver detta kan de även forma kunders förtroenden om 

                                                 
25 Pivot Conference, State of social media marketing 2011-2012,  s. 3 
26 Ibid. s 4 
27 Ibid. s 4 
28 Berkman, R., The Art of Strategic Listening, s. 3 
29 Solis, B., The Business Guide to Facebook Part 1 2010 
30 ibid.  
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företaget. När företag tar del av vad kunder har att säga och verkligen lyssnar på dem skapas ett 

förtroende. Och det är just detta som är nyckelfaktorn. Tillit. Detta är något som byggs upp efter 

tid då kunder känner sig delaktiga i processen, att de blir lyssnade på. Enligt en undersökning 

som gjordes 2008 (Figur 1.) redogjordes det att personer litar mer på sina medmänniskor än på 

företagen.31 Frågan är alltså här, hur blir företag kunders vän?  

 

Figur 1. Förtroende för informationskälla. Från Berkman, R., The Art of Strategic Listening, s. 

15. 

  

Med all den här nya informationen som människor dagligen delar med sig av sina liv finns det 

som sagt ingen anledning till varför man inte bör ta vara på det. Mark Zuckerberg själv kallar sitt 

Facebook för ett socialt verktyg mer än ett socialt nätverk. Det har ändrat dynamiken av 

människors relationer med varandra och hur de kommunicerar med varandra. Med hjälp av 

Facebook har därför världen blivit mycket mindre och på grund av det måste företag tävla med 

varandra om uppmärksamhet där uppmärksamhet finns. Annars blir koncepten om ”digital 

darwinism” och nödvändigheten om att ”engagera sig eller dö” en säker verklighet – out of sight, 

out of mind.32 Tre uttryck som på olika sätt menar att den starkaste alltid överlever.  

                                                 
31 Berkman, R., The Art of Strategic Listening, s. 15 
32 Solis, B., The Business Guide to Facebook Part 2 2010 
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Dock när det kommer till att synas digitalt räcker det inte längre bara med att finnas till, det 

handlar mer om att främja relationer med människor. Av den anledningen är Facebook ett 

utmärkt verktyg, och en förändring kan ses från uttrycket e-handel, som kunder är så vana vid att 

höra, till f-handel. Detta är möjligheten att kunna genomföra transaktioner via Facebook utan att 

någonsin aldrig egentligen lämna deras nätverk. Tanken med detta är att efter varje köp ska en 

uppdateringen komma till kundens vänners nyhetsflöde och på det sättet skapa en potentiell 

social effekt där deras vänner också vill köpa samma vara. Och på det sättet så har företagare 

använt sig av människans sociala natur än en gång för att främja handel.33 

 

4.2 Varumärkeshantering 

Tilde Heding, Charlotte Knudtzen och Mogens Bjerre menar i boken Brand Management att det 

finns ett antal olika metoder inom varumärkeshantering och vissa av dessa beskrivs kort nedan. 

Vi har valt att fokusera på dessa eftersom de är för vår uppsats mest relevanta. Dessa metoder 

skulle man kunna kalla olika ”school of thought”
34

 som leder förståelsen för vad ett varumärke är 

och hur det ser ut från konsumentens perspektiv. 

 

Det första synsätt som kommer diskuteras kallas the personality approach.
35

 Istället för att 

varumärkesvärde genereras genom klassisk marknadsföring och traditionell företagsidentitet, så 

är konsumentens behov av självidentitet och behovet av att uttrycka jaget som är nyckeln till 

konsumering av ett varumärke. Utöver de funktionella och fysiska egenskaperna hos ett 

varumärke är symboliken en viktig del konsumtionen. En stark och attraktiv 

varumärkespersonlighet kan vara en viktig kugge i skapandet av differentiering från andra 

märken men även för att genererar stark effekt på marknaden. Konsumenten kan man säga ser 

sig själva i varumärket och kan därför använda det för att konstruera sitt jag och sin egen 

identitet. Ett bra exempel på denna typ av hantering är Apple och Steve Jobs och hur kunderna 

ser Jobs som nästintill en gud. På detta sätt skapar man ett så pass starkt varumärke att mycket av 

arbetet kan utföras av konsumenten själv. Varumärkets huvudsakliga uppgift blir inte att ge 

funktionella attribut och fördelar utan det är istället att låta konsumenten själv skapa och uttrycka 

sitt jag. Detta görs genom att företaget i fråga förser dem med ett symboliskt signalvärde som de 

i sin tur använder och anpassar själva. Målet är att i slutändan lyckas skapa en så pass stark 

kontakt till konsumenterna att varumärket står sig över tid. 

 

Relationer är en grundläggande företeelse hos människor som på många sätt kan överföras på 

varumärkens betydelse för konsumenten. Att skapa en relation mellan varumärke och konsument 

är vida diskuterat ämne i litteraturen och något som många anser betydelsefullt i byggandet av ett 

                                                 
33 Solis, B., The Business Guide to Facebook Part 2 2010 
34 Heding, T., mfl., Brand Management s. 22 
35 Ibid., s. 117 
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varumärke. Med det sagt är nästa metod som framhävs den så kallade relational approach
36

. 

Inom detta synsätt anses utbytet mellan konsument och varumärke vara en ”dyadisk”
37

, eller 

tvåfaldig, process som på många sätt liknar en mänsklig relation. Varumärkesvärdet finns och 

skapas i den process som uppstår när båda parterna deltar och bidrar lika mycket. Det är alltså 

dialogen mellan konsument och företag som är värdefull. I och med att det är en väldigt 

dynamisk process är kontrollen av varumärket inte alltid det lättaste. Det innebär även att den 

varumärkesansvarige måste släppa kontrollen till en viss del och inkorporera de tankar och 

åsikter som konsumenten har kring varumärket. Detta kan vara väldigt svårt i praktiken men 

resultatet kan nå mycket längre än till bara varumärkeslojalitet. För att lyckas som företag med 

denna metod så är det absolut viktigt att behandla kunderna som vänner och se till att de 

verkligen känner relationen mellan dem och varumärket. Konsumenten skall känna sig som en 

jämlike och inte bara som en källa till information. 

 

En vidareutveckling av föregående synsätt, den tvåfaldiga relationen, kallas the community 

approach
38

. Utveckling består i att dialogen inte sker enbart mellan en konsument och en 

marknadsförare utan varumärkesvärdet uppstår i dialogen mellan dessa två part samt i den 

sociala interaktionen konsumenterna emellan. Det skapas ett så kallat ”brand community”
39

 som 

konsumenterna använder för att dela med sig av sin åsikter kring varumärket. Sociala medier 

bidrar med enkelhet när dessa communities ska byggas upp. 

 

 

4.3 Wikibrands 

Utvecklingen som har skett de senaste åren har fått företag att se annorlunda på varumärken och 

vad de innebär, en utveckling där deltagande är ett ledord. Web 2.0 och sociala medier är 

exempel på verktyg som har hjälpt till att lägga grunden för denna utveckling. Enligt Mike Dover 

och Sean Moffitt talar vi idag en ny form av varumärke som de kallar för ”wikibrands”
40

 och 

enligt dem är det framtiden där varumärken skapas genom konsumentsamarbeten. Vad de menar 

med wikibrands är:  

 

A progressive set of organizations, products, services, ideas, and causes that tap the powers of 

costumer participation, social influence, and collaboration to drive business value. 

 

En ny generation inom varumärkesskapande har dykt upp och för att lyckas måste man som 

företag fråga sig om det vi erbjuder i form av varumärke verkligen levererar ett genuint 

deltagande. Det är viktigt att motverka lathet och se till att inte bli för bekväm och sluta 

                                                 
36

 Heding, T., mfl., Brand Management, s. 151 
37

 Ibid. s. 155 
38

 Ibid. s. 181 
39

 Ibid s. 182 
40 Moffitt & Dover, Wikibrands, s. 3 
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experimentera. Istället för att som tidigare då konsumentens roll bestod av att lyssna och köpa så 

är det nu samarbeten som förändrar relationerna. Hur företag skapar värde genom varumärken 

kommer förändras och ske genom relationerna och erfarenheterna som företagen har med sina 

kunder.
41

 Företagen som anammar detta synsätt och lär sig att engagera och skapa varumärken 

tillsammans med konsumenterna är de som kommer att bli mest framgångsrika.  

 

Enligt Moffitt och Dover är dagens mest lyckade varumärkesstrategier de som förlitar sig mindre 

att hantera uppfattningar, ”spinna” information och kontrollera budskapet som är signifikativt för 

tidigare strategier.
42

 De har tagit fram fem stycken aspekter av detta nya synsätt på varumärken 

som kan gynna företag och dessa aspekter förklaras ingående nedan. 

 

Den första kallar de för Brand Advocacy
43

. Sociala verktyg har på många sätt försett folket med 

en megafon som de kan använda för att skapa uppseende kring en viss händelse eller ett visst 

varumärke. Numera sprids budskap väldigt snabbt i sociala medier och det skapas även möjlighet 

att få följare som i sin tur sprider meddelandet vidare. Att generera ”word of mouth”
44

 och buzz 

kring ett varumärke är i mångt och mycket målet för marknadsförarna, och för att kunna göra 

detta är det viktigt att ha djup insikt i vad konsumenten vill ha i utbyte. Alla vill inte ha samma 

sak. Formbarhet är ett koncept som ligger till grund för framtidens varumärken. Att ha det i 

baktanken när man arbetar med varumärken ger företagen den flexibiliteten att reagera på 

marknadens förändringar. Kundernas söker efter storslagna och ”buzzable” varumärkes 

upplevelser som skiljer sig från tidigare behov att följa ett standardiserat varumärke. 

 

Influerare (personer som kraftigt influerar andras konsumentvanor) representerar 1-15 % av 

befolkningen.
45

 Att få tag på deras åsikter, involvering och välsignelse har aldrig tidigare varit 

viktigare för företag. Det sociala medier har gjort är att förenkla identifieringen av dessa 

personer. Mer än tvåtredjedelar av dagens konsumenter baserar sina köp på word of mouth 

rekommendationer.
46

 Med hjälp av dagens teknologi skapas en miljö där ett starkare 

varumärkesmeddelande behövs eftersom många av de traditionella hindren för försäljning har 

försvunnit. Eventuellt kan allt detta leda till att målen för framtida företag och deras 

marknadsföring vara att driva personer till samverkande forum. 

 

Den andra aspekten kallar Dover och Moffitt för Brand Insight. Att få företag att inse att man 

faktiskt kan lära sig av kunderna är det första steget mot ett mer lyckat varumärke. Inte helt 

förvånande är skapandet av varumärkesinsikt den mest förbisedda aspekten av 

                                                 
41 Moffitt & Dover, Wikibrands, s. 5 
42 Ibid. s. 9 
43 Ibid. s. 50 
44 Ibid. s. 51 
45 Ibid. s. 52 
46 Ibid. s. 52 
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konsumentengagemanget som existerar inom wikibrands.
47

 Att låta kunderna ta del av idéer och 

få möjligheten att komma med sina egna blir väldigt betydelsefullt då de får känna sig delaktiga. 

Bygga upp ett nätverk av dessa personer och föra dem samman för diskussion är en viktig del i 

arbetet. Ett arbete vars mål borde vara att inte enbart skötas av en avdelning utan att vara ett 

samarbete som finns överallt i hela organisationen.
48

 Det gäller dock generellt att börja i liten 

icke-resurskrävandeskala för att sedan dela med sig av resultaten som leder till att större projekt 

kan startas.  Många företag har blivit mycket framgångsrika genom att uppmuntra och bearbeta 

communities av influerare och engagera dem genom diverse ambassadörsprogram, och ett 

exempel på ett sådant företag är Lego.
49

 

 

Varumärken som möjliggör användargenererat innehåll har varit en drivande kraft bakom 

sponsrat varumärkesengagemang i sociala nätverk.
50

 Det tar oss in på nästa aspekt som kallas för 

Brand Content
51

. Med det menar de att man som företag borde dela på ansvaret kring utveckling, 

testning och innovation med kunderna. Kunder är mer än villiga att lämna objektiv kritik och 

betygsätta produkter och tjänster. Många företag idag använder sig av forum där medlemmarna 

får ge feedback på produkter samt idéer till produktutvecklingen som på många sätt underlättar 

för företaget då de inte behöver lägga lika mycket resurser på det arbetet själva. För många 

konsumenter är det mer betydelsefullt om andra konsumenter har betygsatt en produkt istället för 

att enbart förlita sig på en reklamkampanj. Vi återkommer i och med detta till ”word of mouth”-

principen som en viktig del i konsumentbeteendet. 

 

När rätt omständigheter och motivation ges så flockas kunderna kring ett varumärke. 
52

 Om 

denna typ av Brand Support
53

, som är nästa aspekt, används blir fördelarna många. Det 

inkluderar att ge kundeservice där man svarar på andras supportfrågor, att stödja erfarenheter 

med mervärde så som att skapa användarguider för ett spel, att ta del av industrikonversationer så 

som att stödja en kampanj på internet och slutligen att stödja aktioner på internet där det 

exempelvis samlas in pengar till förmån för de mindre lyckligt lottade. För författare har 

hemsidor som Amazon.com där konsumenterna kan betygsätta och diskutera blivit en viktig del i 

byggandet av en profilen av en bok. Det finns konsumenter som på eget bevåg och gratis väljer 

att på ett eller annat sätt bidra till att skapa en bättre produkt eller tjänst. Det kan vara att t.ex. 

göra en användarguide till ett tv-spel som sedan alla kan ta del av. 

 

                                                 
47 Moffitt & Dover, Wikibrands, s. 55 
48 Ibid. s. 55 
49 Ibid. s. 54 
50 Ibid. s. 56 
51 Ibid. s. 56 
52 Ibid. s. 56 
53 Ibid. s. 57 
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Den femte och sista aspekten kallar Moffitt och Dover för Brand Perception
54

. En av de största 

fördelarna med att använda ett wikibrandsynsätt har varit den positiva bild och den positiva 

uppfattning som de har fått från kunderna. Att arbeta med konsumentuppfattninar där 

konsumenterna själva är den drivande faktorn kan visa sig vara gynnsamma på många sätt. Det 

kan vara värdet i kundsnacket som genererar större medvetenhet och exponering för ett 

varumärke. Det kan även vara att konsumenterna känner en större samhörighet med och respekt 

för varumärket genom att de får en känsla av att företaget verkligen förstår dem samt att de får 

känslan av att bli lyssnade på.  

 

4.4 Omvärldsbevakning 

Som tidigare nämnt handlar mycket av varumärkeshanteringsteorierna att låta konsumenten vara 

en del av arbetet och en viktig aspekt av för att lyckas med detta är genom att bevaka sin 

omvärld och sociala medier har på många sätt underlättat bevakningen. Utvecklingen sker 

snabbare än tidigare vilket har ökat behovet av omvärldsanalyser.
55

 Det handlar bland annat om 

att identifiera nya trender och hur dessa kan användas för att gynna ett företag, men det handlar 

även om att skapa en bild av vilka nya värderingsmönster som växer fram som kan ha positiv 

eller negativ effekt.
56

 Dels handlar processen om att analysera det nuvarande läget i ett företag 

och dels om att analysera hur utvecklingen kan komma att se ut. Detta görs genom att utöver att 

identifiera nya trender så sker även bevakning av konkurrenter. Omvärldsbevakning är en 

lärandeprocess och om arbetet sker aktivt kan hela företaget dra nytta av det och den 

gemensamma kompetensen höjas.
57

  

 
 

                                                 
54 Moffitt & Dover, Wikibrands s. 59 
55

 Erikson, P., Planerad Kommunikation, s. 123 
56

 Ibid. s. 123 
57

 Nelke, M., Bevaka din omvärld, s. 7 
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5. Resultat 

 

Den statligt ägda sektorn 

 

Ska man använda allt? (Tema 1) 

Det finns en hel uppsjö olika sociala medier att använda och att försöka använda alla kan tyckas 

vara onödigt. Därför vill i tema ett använda två grundläggande aspekter för att få svar på det vi 

vill ha reda på och dessa två aspekter är:  

 

-hur länge respektive företag har varit aktivt i sociala medier och;  

-vilka olika sociala medier de olika företagen använder. 

 

Resultatet visas i tabellen nedan. 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 

Hur länge? Inget exakt 

datum 

3,5 år 1 år  3 år 1,5 år 

Vilket/vilka 

medium? 

Twitter Facebook, 

Twitter, 

Bloggar, forum, 

YouTube, 

LinkedIn 

Facebook, 

Twitter, 

Bloggar 

Facebook, 

Twitter, 

YouTube, 

forum 

Facebook, 

Twitter, Blogg 

 
 

 

Två av företagen inom denna sektor har arbetat med sociala medier en längre tid. Det är dock en 

del av samtliga organisationer som är under uppbyggnad där tid och resurser är ett hinder för att 

verkligen ta till vara på sociala mediers fulla potential.  

 

Det är på gång att byggas upp men än så länge har vi inte riktigt hunnit med. – S3 

 

Företag S1 som inte kunde svara exakt vilket datum de började använda sociala medier har ändå 

haft en viss koll men då mer i syfte att se vad det är för något. Majoriteten är aktiva i samtliga 

populära medium så som Facebook och Twitter. 

 

 

Sociala medier – vad betyder det för företagen? (Tema 2) 

Sociala medier kan betyda många olika saker för olika företag och så är det även i det här fallet. 

Däremot är samtliga företag enade om att det framförallt är den nya typen av dialog man som 

företag kan ha med kunderna som är den viktigaste betydelsen. Att kunna diskutera direkt med 
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konsumenten är en viktig del och en ny möjlighet att lyssna på och ta reda på vad de verkligen 

tycker.  

 

Det skapas även en möjlighet att ha en dialog med kunder som inte tidigare var möjlig. Denna 

dialog är på många sätt dessutom lättsam än tidigare. – S3 

 

Konsumenten har nu en möjlighet att diskutera direkt med företaget och det är viktigt att låta alla 

åsikter få plats. Det får inte vara så att enbart positiv kritik får utrymme eftersom att möjligheten 

att något negativt kommer till ytan som sedan kan användas för att bli bättre försvinner då. Det är 

ännu en aspekt av sociala medier som företag kan dra nytta av. Att använda kunderna för att 

tillsammans skapa något bättre.  

 

En uppsättning verktyg på den digitala arenan som möjliggör dialog och samkreation, alltså att 

man kan skapa någonting tillsammans med detta. – S4 

 

En skillnad mot traditionella medier är att när man använder de sociala är det mycket viktigt att 

vara snabb när man svarar. Konsumenten förväntar sig det av dig och är ett företag för långsamt 

kan konsumenten helt enkelt ledsna och vända sig någon annanstans. 

 

Kritiken som kan uppstå anses inte vara en risk utan snarare en möjlighet. Det är bra att det 

kommer till ytan för annars hade vi inte kunnat bemöta den. Dock är det viktigt att när man 

arbetar med sociala medier tänker på att det är nu som gäller och inte som två timmar. – S5 

 

För konsumenten skapas en möjlighet att påverka det företagen gör och det utan vidare stor 

insats från deras sida. I samband med detta kan kundmötet förfinas på ett sätt inte tidigare var 

möjligt. Det är numera rakt på och företag måste vara medvetna om det. Den direkta responsen 

kan vara chockartad i början men med tiden bör varje företag inse nyttan. 

 

 

Vi är trygga och pålitliga (Tema 3) 

Vidare ville vi ta reda på hur företagen som undersöks ville att konsumenten ska uppleva dem 

och vidare i tema fyra går vi in på hur de arbetar med det. 

 

En på förhand antagligen ganska vanlig uppfattning om hur ett statligt ägt företag vill att 

konsumenten ska uppleva dem är de har ett ansvar gentemot samhället. Kanske mer än ett privat 

ägt företag kan tänkas ha. Detta stämde mycket bra med det resultat som vi fick fram då samtliga 

företag vill att konsumenten ska uppleva dem som ett ansvarsfullt företag som tar hänsyn till 

kunden. Ytterligare ett vanligt förekommande begrepp som framhävdes var trygghet och att 

kunderna ska känna att de är trygga med det som företaget säljer. Finns inte tryggheten där kan 

man förlora många kunder.    



 

25 

 

Vi vill att folk ser på oss som trygga och att det vi kämpar efter handlar om kvalitet. – S2 

 

Även ett enhetligt budskap och ton i samtliga kanaler är viktig för de flesta av företagen. Det är 

viktigt för att inte konsumenten ska bli förvirrad. Att ha enhetlighet i kanalerna som mål kan ha 

påverkan på kundernas uppfattning om att företaget som de köper av ska vara ansvarfullt. Ett 

företag är konfunderat över att  deras starka varumärke inte bidragit mer till att locka medlemmar 

till deras sociala medier.  

 

Vi har ett väldigt starkt och omtyckt varumärke men det har ändå inte lyckats genererar så 

många medlemmar på FB som vi kanske vill exempelvis. Det finns fortfarande tankar kring det 

traditionella och det kan eventuellt hindra. – S5 

 

Att upplevas som ett traditionellt företag är en vanlig uppfattning för de statligt ägda företagen. 

Däremot vill nästintill alla de företag som deltog i vår undersökning ses som nytänkande och 

moderna och ett sätt att göra det är att använda sociala medier för att få ut sitt budskap och 

framförallt skapa en dialog. 

 

Vi vill positionera oss som ett modernt och öppet företag. – S4 

 

Vi fokuserar på synsätt så som att vara innovativa, stabila och i framkant. – S2 

 

 

Ett resurskrävande arbete (Tema 4) 

Som vi tidigare nämnde är det huvudsakliga innehållet för tema fyra hur det faktiska arbetet med 

sociala medier går till. Det samtliga undersökta företag hade gemensamt var att kontinuerlig, och 

ofta daglig, bevakning av sociala medier var en mycket stor del i det arbetet. Själva bevakningen 

utgick från att bevaka främst vad sägs om företaget och detta gjordes främst genom 

nyckelordssökningar. Däremot var det enbart ett av företagen som uttryckligen även bevakade 

konkurrenter och konsumenternas syn på dem. En av organisationerna gick till och med så långt 

och sa: 

 

Det viktigaste för företag i sociala medier är bevakningen. – S1 

 

Ett av problemen med bevakningen var dock att företagen inte riktigt alltid visste vad de skulle 

göra med informationen som de fick in. Den återkommande ansvarsaspekten blir tydlig. 

Privatpersoner, vilket konsumenterna är, är ofta måna om sitt privatliv och därför är företagen 

försiktiga när de ska svara på kritik på någons vägg på Facebook exempelvis, men samtidigt ser 

de vikten av att bemöta kritik med en fingertoppkänsla och på ett konstruktivt och bra sätt. Att ta 

bort kritik får får inte förekomma för då ses man som genomskinlig och det stärker inte 

varumärket. Dessutom visade det sig att det är viktigt för företagen att försöka arbeta med sociala 
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medier som ett medium som inte enbart används för att trycka ut budskap utan snarare som ett 

medium för att öka trovärdighet och dialog, mycket likt deras definition av sociala medier. 

 

När det kommer till Facebook har vi valt att endast bevaka vår vägg för vi vill inte tränga in i 

folks privatliv. Däremot när det kommer in kritik som är korrekt så ursäktar vi oss och försöker 

rätta till det. - S2 

 

Samtliga företag är dessutom överens om att det är ett resurskrävande arbete som faktiskt kräver 

en organisation bakom. Ett företag ansåg att idéerna och viljan finns, och i viss mån även 

resurser, men att det ändå är för lite som görs eftersom att resten av organisationen inte har insett 

nyttan ännu. Det var bara ett av företagen som använde sociala medier i primärt kundservice 

syfte. 

 

Det är väldigt mycket en resursfråga som avgör vad vi väljer att satsa på och i vilka sociala 

kanaler. Det är många som tycker att vi borde ha en blogg men det är inget vi mäktar med i 

dagsläget. Vi vill inte göra något halvhjärtat. – S5 

 

Dessutom är den politiska aspekten en viktig kugge i arbetet med sociala medier. I och med att 

politikerna har en hel del att säga till om när det gäller verksamheten så är det viktigt att de får 

rätt uppfattning om arbetet som pågår. Det är viktigt att ha i åtanke även när det kommer till ett 

så pass nytt medium som sociala medier är. Det är lätt hänt att eftersom det inte finns något 

liknande att jämföra gör man lite som man vill. Man kan konstatera att arbetet med sociala 

medier är något som får allt större utrymme i företagen och det för oss in på sista temat som 

handlar om framtida planer. 

 

I kundens tjänst (Tema 5) 

De framtida planerna för organisationerna är fokuserade kring att flytta kundservicen mer och 

mer till de sociala medierna eftersom att de flesta av kunderna rör sig där. För att göra det krävs 

det att kompetensen höjs för att tillgodose konsumenternas krav på enkelhet och snabbhet. För 

att lyckas med det krävs det att resten av företaget ställer sig bakom verksamheten. Dessutom är 

det ett kostnadseffektivt alternativ till vanlig kundtjänst.  

 

De sociala medierna som en kundtjänst kommer att få allt större utrymme på grund av deras 

kostnadseffektivitet. – S1 

 

Det handlar mycket om att på bästa sätt optimera användningen av sociala medier och sedan 

implementera det i hela organisationen på ett sådant sätt att det ingår i det dagliga arbetet utan att 

egentligen ta upp särskilt mycket plats. 
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Nästa fas som vi talade om förut kommer vara att vi behöver strama upp hela sociala 

mediearbetet så vi kan skapa en strategi och taktik som vi kan ta ut i hela bolaget. Försöka 

implementera det hela uötver hela bolaget. Vi vill att om några år ska det vara en normal del av 

organisationen. – S4 

 

En punkt som har saknats tidigare är en korrekt strategi med rätt målsättning och det är en av de 

viktigaste framtidsplanerna hos samtliga företag. Nu har man tagit sig förbi uppstarten och nu är 

det dags att börja arbeta med sociala medier på riktigt, som en verklig del av organisationen. 

Ytterligare är samtliga företag överens om att sociala medier inte är en ”hype” utan det är något 

som kommer bli allt viktigare för företag att förhålla sig till. 

 

Privatägda sektorn 

 

Var är vi nu? (Tema 1) 

För tema ett är de två grundläggande aspekterna för vad vi till ta reda på:  

 

- hur länge respektive företag har varit aktivt i sociala medier och;  

- vilka olika sociala medier de olika företagen använder. 

 

Resultatet visas i tabellen nedan. 

 

 P1 P2 P3 P4 

Hur länge? 2 år Inget exakt 

datum 

Inget exakt 

datum 

Inget exakt 

datum 

Vilket/vilka 

medium? 

Facebook, 

Twitter, 

Tumblr, Pages, 

Google+, 

bloggar, m.m. 

Facebook, 

Youtube, 

utomstående 

bloggare 

Facebook, 

Twitter, 

Youtube, 

Flickr, 

Slideshare, 

Scribd, 

Foursquare, qr-

koder 

Facebook, 

blogg 

 
 

 

 

De privata företagen började sin sociala medieanvändning tidigt men har svårt att sätta exakta 

datum för sin start. Vad man jobbat med än så länge har varit mer eller mindre ett test för att se 

hur sociala medier egentligen fungerar och vilken potential det egentligen har, och en del av 
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dessa har byggt upp sin digitala närvaro gradvis i form av en community som glidit över till en 

blogg.  

 

Vi var med från början men kan inte ange något exakt datum. - P2 

 

Alla företag som intervjuats kan också säga att de använder sig av Facebook för någon form av 

marknadsföring. Twitter kommer in på en stark tvåa men efter det är det relativt sporadiskt vilka 

sociala nätverk som de privata företagen valt att använda.  

 

Vi startade vår sociala medieanvändning ca 2 år sedan med en Facebookhemsida. - P1 

 

Sociala medier - ett komplement till traditionella medier? (Tema 2) 

Vad gäller hur privata företag ser på sociala medier handlar det ofta om hur det är ännu ett 

verktyg för att nå konsumenten. Då man talar om olika målgrupper fungerar de sociala medierna 

utmärkt för att nå en viss typ av konsument vilket man inte nödvändigtvis skulle gjort med mer 

traditionella medier.  

 

Det är en kanal där man kan prata med folk, och inte bara till. Det är ännu ett sätt at nå ut till 

sin publik, eftersom vi jobbar med olika målgrupper kan vi också nå dem på olika sätt. - P1  

 

Man kan komma väldigt nära sin publik väldigt snabbt. - P2 

 

Beroende på vilken typ av företag det handlar om så använder man olika informationskanaler för 

att nå olika typer av kunder. Sociala medier ger företagen ännu ett sätt att nå ut till sin publik.  

 

Vi använder sociala medier bland annat som en komplettering då visst innehåll vi vill få ut 

kanske inte lämpar sig för någon annan kanal, då tar vi det dit, och tvärt om. - P2 

 

Man talar även gärna om hur man ser på sociala medier som en lätt och smidigt 

interaktionskanal. Dialog är ett begrepp man vill använda för att beskriva hur man ser på de nya 

möjligheterna, och hur det är en kanal där man kan prata med folk, och inte bara till. Man kan 

numera komma väldigt nära sina konsumenter väldigt snabbt, och genom att lyssna på dem och 

höra vad kunderna egentligen säger kan man lära sig av dem och utveckla i takt med dem, 

kanske till och med tillsammans med dem.  

 

Sociala medier fungerar väldigt bra för att kunna få en interaktionsmöjlighet med kunden som 

inte tidigare varit möjlig för alla parter. Vi kan lyssna på kunden bättre. - P4 

 

Man kan få reda på mycket om sin kund, vad de vill ha. Att använda sig av undersökningar ger 

oss en inblick i vad kunden vill ha så vi kan bygga modeller utefter det. - P1 
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Ett företag ser även på sociala medier som allt som inte är köpt media, och skulle vilja kalla det 

online-PR och ser inga större hinder med att implementera det i företagsvärlden.  

 

Det är som en snöbollseffekt, får man in en fot så rullar det bara på sedan. - P2 

 

Det finns ingen riktigt kritik mot sociala medier hos de privata företagen. Man skulle kunna 

känna oro att exponera sig på det här sättet då det blir enklare för kunden att kritisera så att fler 

kan se det, men detta ser företagen bara som en sorts fördel. Kritiken fanns fortfarande där ute 

även om man inte kunde se den. Med sociala medier kommer den upp till ytan och man får en 

chans att bemöta den och försöka vända det till något positivt.  

 

Upplev oss (Tema 3) 

Vi ville även ta reda på hur företagen som undersöks ville att konsumenten ska uppleva dem och 

vidare i tema fyra går vi inte på hur själva arbetet ser ut för att uppnå dessa visioner.  

 

Det ska kännas personligt, inte bara som en robot. - P1 

 

Med citat som det ovan vill de förmedla att för stora företag kan det vara svårare än för 

exempelvis en lokal skomakare att skapa tillit och personlighet. Med sociala medier kan man nu 

äntligen göra detta och det är sådana mål man sätter upp för företagen. Hur blir man mer lokal i 

ett globalt samhälle?  

 

Andra ledord de privata företagen använde sig av var simplicity och enkelhet. Man vill inte 

förvirra konsumenten med olika sorters budskap mellan del olika kommunikationskanalerna. 

Dessa begrepp kombinerades även med hur man vill ligga i framkant och visa konsumenter hur 

man är moderna och hänger med i utvecklingen. Att använda sociala medier är ett första steg i 

denna riktning.  

 

Vi vill att konsumenten ska se att vi ligger i framkant av utvecklingen. Inte mixa budskap mellan 

de olika kanalerna. - P2 

 

Som med alla företag har man ju kärnvärden som man vill att det ska nå ut i alla kanaler, 

framförallt måste det vara homogent, det måste se likadant ut i alla kanaler. - P3 

Sociala medier måste erövras av personalen i hela företaget (Tema 4) 

Som sagt tidigare ville vi även få reda på hur de privata företagen har planerat att uppnå de 

kärnvärden de satt för sig själva i tema tre ovan.  

 

Så hur ska kommunikation bli mer personlig i ett företag? Än en gång kommer de flesta 

företagen in på de olika målgrupperna och hur man måste vända sig på olika sätt till dem. Sociala 
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medier är ett relativt ungt verktyg och när det kommer till detta så används det oftast för att nå 

den “yngre generationen”. Med blogginlägg och bilduppdateringar ger man kunder en inblick i 

det dagliga arbetet vilket gör att kunder känner sig samhöriga, och känner att det är ett genuint 

företag som endast vill kunden väl.  

 

Olika strategier för olika kanaler/målgrupper. Vi vill även att kunden ska kunna få en inblick i 

arbetet inom företaget. - P1 

 

För att det här ska lyckas dock så gäller det att det blir mer än bara en avdelning. Man måste få 

personal förstå vad det egentligen är och vad det handlar om, inte bara de yngre utan även de 

äldre. Dock gäller det att verkligen få dem att förstå vad det handlar om, och hur man får och inte 

får bete sig.  

 

Jag tror att det här är en jättestor utmaning för väldigt många företag idag att man behöver ha, 

en del kallar det social media policy, jag kallar det webparticipation policy. Vi har en 

webparticipation policy som talar om vad som förväntas av dig när du är på jobbet och vad 

förväntas av dig när du är hemma. Och det är lika mycket för att skydda den anställda. För man 

måste ju tänka på att allt du skriver där ute är sökbart. - P3 

 

Vidare  handlar det även mycket om bevakning. Det finns flera olika tillvägagångssätt för att 

bevaka och alla privata företag gör detta förutom ett. De som däremot arbetar med detta gör det 

på ett antal olika sätt. Det kan ske inom företaget självt, eller så använder man sig av en extern 

byrå som samlar information då varje gång ett företags namn dyker upp någonstans. Med den här 

informationen kan man sedan göra omvärldsanalyser för att bedöma hur man ska gå vidare med 

hur man vill forma sina arbetsmodeller.  

 

När det kommer till bevakning använder vi oss av ett så kallat buzz-system. Så fort vårt 

företagsnamn nämns så kan vi se olika konversationer i olika sociala medium. Detta görs 

dagligt. - P2 

 

Dock ska man fortfarande vara försiktigt när det kommer till sociala medier. Man ska inte tro att 

det är helt gratis marknadsföring. Även om själva verktyget är gratis så är inte arbetet 

runtomkring det. Därför är det viktigt att man tidigt har en plan för hur man ska genomföra en 

kampanj för att minska efterkommande kostnader.  

 

Man måste ha resurser för att bemöta dialogen om man ska vara aktiv i en kanal, därför har vi 

valt att avstå från vissa av dem så som exempelvis Twitter då vi inte har resurser att täcka upp en 

dialog där. - P4 

 

Det här kan bli extra viktigt då man även försöker implementera sociala medier mer och mer i 

företaget. För att uppnå personlighet bör man inte använda sig av en stab som sitter och sköter all 
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inkommande och utgående social interaktion digitalt. Sociala medier måste därför bli en naturlig 

del av företag, som mail. Det här är även nödvändigt om man ska uppnå målet om att vara så 

homogen som möjligt i alla kanaler för att undvika förvirring för konsumenten.  

 

Homogen information är vad vi försöker nå ut med. Detta gör vi genom att försöka utbilda vår 

personal och få dem att förstå vad det hela handlar om. Integrera sociala medier i hela 

organisationen mer än att bara ha en avdelning. - P3 

 

Förnyelse är oundvikligt (Tema 5) 

Till sist ville vi även få reda på vad de privata företagen har för framtidsplaner och vad de 

egentligen tror om sociala medier.  

 

Det som uppmärksammades mest var hur man tror att framtiden är mobil. Med nya tekniker 

kommer alla använda internet i mobilen på en mycket större skala än vad vi kan se idag och det 

är något man måste vara beredd på. Man vill kunna nå kunder överallt och interagera med dem 

när som helst.  

 

Utöver att sociala medier inte längre bara ska vara en avdelning utan också en pelare av 

organisationen ser vi även till mobilen och tillgängligheten. På vilka sätt kommer dessa 

användas om några år? Hur kan vi forma företaget för att följa med i den utvecklingen? - P3 

 

Vi ser att allt mer kommunikation kommer att vara interaktiv i olika former av sociala medier 

och att vi kommer att öka vår närvaro i våra egna kanaler. - P4 

 

Man talar även mycket om användarvänligheten. Då samhället utvecklas mer åt det hållet där 

individen själv måste hitta den information hon är ute efter, oftast via internet, blir därför 

datorsystemen viktigare att se till. Man måste utforma dessa så att kunden enkelt förstår och kan 

ta sig dit hon vill.  

 

Vi måste fokusera på det användarvänliga mer och mer. För om inte kunden förstår ditt system 

vill hon inte heller fortsätta använda det. - P2 

 

Idag får konsumenterna en mängd olika information hela tiden och det vi måste göra är att 

hjälpa dem att sålla. Vi kan inte säga samma sak till alla kunder utan det måste vara 

individanpassat. - P3 

 

Alla dessa framtidsplaner skildrar egentligen hur samhället hela tiden förändras. Därför talar 

privata företag även om förnyelse. I ett ständigt förändrande samhälle där ny teknik finns precis 

runt hörnet gäller det att hålla sig uppdaterad och vara med från början så fort de landar. Och det 

här vet även företagen. Dessutom, likt de statliga företagen, är de privata företagen överens om 
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att sociala medier inte är en ”hype” utan det är något som måste tas hänsyn till och studeras för 

att kunna utnyttjas på rätt sätt. 

 

Nya planer finns alltid, frågan är bara när de kommer implementeras. I dagens samhälle 

handlar det om att förnya sig, ständig förändring. - P1 
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6. Analys/Diskussion  

 

6.1 Statliga sektorn 

För den statliga sektorn har de flesta företagen undersökt sociala medier i en mycket liten skala 

sedan en längre tid. Endast två organisationer sticker ut på ett sådant sätt då de jobbat aktivt med 

sociala medier sedan tre år tillbaka. För de statligt ägda företagen ser vi också att alla använder 

sig av de mest vanliga sociala medier så som Facebook, Twitter och bloggar, förutom en 

organisation. Vi tror att organisationerna väljer att fokusera på just dessa för att de är så populära 

vilket gör att det är där folk umgås och därför vill företagen vistas just där.  

 

Tema två handlar som sagt om hur företagen ser på sociala medier och vad vi kan se för de 

statligt ägda företagen är att de ser på sociala medier som ett verktyg för dialog. Den nya 

tekniken har som sagt underlättat möjligheten för både kunder och företag att konversera med 

varandra i realtid. Då vi återigen tar upp Facebook återvänder ca 50 procent av deras 500 

miljoner aktiva användare dagligen. Detta ger företagen ett utmärkt tillfälle att nå kunders 

uppmärksamhet men också att höra vad de har att säga. Då ett företag lyssnar och kan engagera 

kunden bygger man också tillit. Ett begrepp som är och har varit viktigt genom alla tider för 

organisationer och företag. Detta tillvägagångssätt är inte hemligt, och det vet företagen. Alla 

statligt ägda organisationer talade om hur man fokuserade väldigt mycket på själva kundmötet i 

vilken form det nu kom. Dialog med kunden skapar ett kundmöte som endast kan gynna 

företaget. Om man går tillbaka till teorin om the relational approach och dess utveckling i form 

av the community approach så säger dessa att varumärkets värde skapas i den process då 

konsument och företag deltar lika mycket genom dialog. Detta är ett synsätt de statliga företagen 

i viss mån har anammat då de enhetligt definierar sociala medier som ett nytt sätt att ha en dialog 

med konsumenterna. 

 

När det kommer till tema tre och hur statligt ägda företag vill att kunderna ska se dem så är de 

väldigt enhetliga. Med begrepp som trovärdighet, trygghet och ansvar ser vi att detta stämmer 

överens med bilden av ett statligt ägt företag för de flesta personer. Majoriteten vill även ses som 

moderna och nytänkande vilket kan vara en anledning till varför man använder sig av nya sociala 

medier. De två senaste begreppen är kanske inte något som man ser som synonymt med statligt 

ägda företag, men i och med att de fortfarande är företag vars verksamhet till stor del handlar om 

att tjäna pengar så är det viktigt att hänga med i marknadsutvecklingen.  

 

För tema fyra satsar de statliga företagen på bevakning. En strategi som blir mer och mer viktig 

för ett företag i dagens samhälle eftersom utvecklingen går snabbare och snabbare och det gäller 

att hålla sig uppdaterad. Då samhället formar individen förändras också kundens värderingar är 

det betydelsefullt att följa upp dessa kundmönster för att forma företaget till kundens vilja. De 

statliga företagen håller som sagt alla på med bevakning även om någon organisation ligger 

längre fram i utvecklingen än andra. Endast ett av företagen bevakar dock uttryckligen även 
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konkurrenter och vad som sägs om dem. Genom att bevaka konkurrenterna kan ett företag 

generera marknadsfördelar och därför är det, som vi tidigare nämnt, en viktig del i den 

omvärldsbevakning som företag bör ägna sig åt. 

 

Något annat som är talande är att de statligt ägda företagen ser sociala medier som ett 

resurskrävande arbete, men att de i dagsläget saknar de resurser som krävs för att effektivt kunna 

arbeta med sociala medier. Genom att anpassa sitt varumärkesinnehåll kan man skifta resurser 

och arbete till konsumenterna och låta dem hjälpa till att forma varumärket. Dover och Moffitt 

talar om Brand Perception där man arbetar med konsumentuppfattningar vilket leder till att 

kunderna är den drivande faktorn eftersom deras positiva uppfattning är vad som bygger 

varumärket. Detta går också väldigt mycket hand i hand med hur man bör arbeta med tillit. Som 

vi redan vet litar konsumenten mer på sin gemene man än ett stort företag, och låter man sina 

redan positiva kunder få komma till tal vinner man också tillit då nya potentiella kunder kommer 

att lita på företaget mer. På det här sättet jobbar de statligt ägda företagen. Genom att skapa 

närvaro och engagemang ger man kunderna störst utrymme vilket leder till ett mer omtyckt 

varumärke.  

 

När det kommer till framtiden för sociala medier inom statliga företag ser vi hur de alla planerar 

på att det här ska bli en mer integrerad form i företaget. Det ska inte finnas en egen avdelning 

som endast jobbar med sociala mediefrågor, utan hur kan man optimera arbetet med dem så att 

de blir en normal del av företaget. Denna vilja och synsätt stämmer bra överens med vad Dover 

och Moffitt säger om hur sociala medier bör integreras inom företag.  

 

Man vill även se att kundtjänsten kommer bli mer digital och att den flyttar ut på nätet. Detta 

både på grund av att fler och fler människor befinner sig där och det är på så sätt man får 

uppmärksamhet, men också för att den yngre generationen som växt upp med sociala medier blir 

äldre och det är de som är huvudmålgruppen. Det här nytänkande med att flytta kundtjänsten ut 

på nätet och göra den mer digitalt kan också kopplas till vad Dover och Moffitt säger när de talar 

om varumärkesskapande. De menar att för att skapa ett genuint deltagande måste man hela tiden 

förnya sig, och det är precis vad de flesta statligt ägda företagen försöker med sina idéer om 

social kundtjänst. Detta skulle även kunna kopplas till vad Heding, Knudtzen och Bjerre talar om 

i deras community approach där utveckling består i hur kunder och företag har dialog med 

varandra men samtidigt också kunder med kunder, och det är just detta som en social kundtjänst 

skapar. Då företag kan hjälpa kunder samtidigt som kunder också kan komma med kommentarer 

kommer det att skapas en så dynamisk dialog som möjligt vilket gynnar alla parter. 

 

6.2 Privata sektorn 

Då vi börjar med att se till tidsaspekten och på vilka mediekanaler som används märker vi att de 

inte har någon exakt uppfattning om när de startade med sitt sociala mediearbete. Företagen 

gillar dock att beskriva hur “man var med från början” med någon form av blogg eller liknande. 
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De privatägda företagen menar också hur de är verksamma på de mest populära sociala 

mediesidor som Twitter, Facebook och Youtube.  

 

Företags närvaro i sociala medier idag har mycket med att göra att det är där dagens kund finns 

idag. De sociala medierna fungerar som ett gratis verktyg där man kan nå kunder på ett snabbare 

sätt, samtidigt som man får information om dem och av dem. Som nämnt tidigare spenderas 700 

miljarder minuter i månaden på sociala medier världen över. Detta har företag insett vilket är 

varför man börjar fokusera mer och mer på marknadsföring via de sociala medierna. Då 

Facebook har gjort världen mindre på ett sådant sätt att vi kan kommunicera med varandra runt 

om i världen mycket lättare, måste företagen numera tävla med varandra om uppmärksamhet där 

uppmärksamhet finns. Då 700 miljarder minuter spenderas på sociala medier i månaden kan man 

lugnt säga att det är här man hittar uppmärksamhet. Detta gör att om man inte engagerar sig i 

sociala medier blir som tidigare nämnt digital darwinism en säker verklighet. Man bör därför 

försöka engagera sig på ett flertal sociala medier och en del privata företag har också insett detta.  

 

När vi går vidare till tema två handlar det om hur företagen ser på sociala medier och vad det är 

för dem. Vad de flesta företag vill säga är att det handlar om dialog med konsumenten. Ett sätt 

för oss att kunna lyssna till konsumenten bättre och få feedback från dem vilket gör att vi kan 

forma företaget bättre. Med hjälp av sociala medier kan man prata med folk och inte endast till 

dem. Speciellt fungerar det bra då många företag jobbar med olika målgrupper kan man styra 

både meddelanden och via vilka kanaler informationen ska gå. Det finns många fördelar med 

sociala medier men i privatägda företags ögon finns knappt några nackdelar alls. Trots att en 

uppfattning om sociala medier är att man exponerar företaget för mycket och låter det kunna 

smutskastas av kunder enkelt genom kommentarer och andra inlägg, så ser man detta positivt då 

man kan bemöta den här kritiken direkt och försöka åtgärda det så enkelt som möjligt. Som ett av 

företagen nämnde: även om man inte kan se kritiken, så finns den fortfarande där. 

 

Vi ser det här arbetet med sitt varumärke och sina kunder som en del av the personality 

approach. Då man skapar relationer med sina kunder och låter dem komma med synpunkter om 

hur företaget bör gå vidare kan man få kunden att känna samhörighet med företaget. Med hjälp 

av det här kan konsumenten känna sig delaktig i arbetet med företaget. Vidare kan vi också se 

kopplingar till the community approach, eftersom varumärkesvärdet uppstår i dialogen mellan 

både konsument och företag samt mellan konsumenterna själva. Konsumenter har alltid kunnat 

prata med varandra om ett varumärke men i och med utvecklingen av de sociala medierna blir 

den här dialogen mycket större, enklare och snabbare. Nu kan alltså fler kunder nå varandra och 

diskutera och föra en dialog.  

 

För tema tre handlar det om hur företagen vill upplevas av konsumenten. Alla de olika företagen 

vi intervjuade gav olika svar. Företagen går in på olika mål så som personlighet, modernitet, 

enkelhet och homogena meddelanden i alla kanaler, och inget företag är riktigt det andra likt. 
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Dock tror vi att alla dessa ledord kan kopplas till ett mycket bredare och viktigare begrepp. Tillit. 

Enligt den undersökning som gjordes 2008 som vi tog upp tidigare litar personer mestadels på 

email från vänner med 77 procent jämfört med företagsprofiler på sociala nätverk med 18 

procent. Baserat på de svar som de privata företagen gav oss tror vi att detta är något som man är 

medveten om och försöker förändra. Vi tror att ovanstående ledord återspeglar olika synsätt på 

tillit vilket är något som alla företag är ute efter, eftersom om konsumenten litar på dig som 

företag litar de även på de produkter du säljer.  

 

I tema fyra ser vi hur företagen försöker nå de mål, som vi såg i tema tre, som de satt för sig 

själva. Som tidigare sagt för den privata sektorn är det väldigt svårt att se en enhetlig metod som 

är representativt för sektorn. Tillvägagångssätt som vi stött på är Trial & Error, 

målgruppsstrategier och innötning av information. Med andra ord kan vi här säga att vi har svårt 

att se ett mönster. De privata företagen använder väldigt spridda och olika arbetssätt när det 

kommer till de sociala medierna. En möjlig anledning till detta som vi kan se är att hela 

fenomenet marknadsföring via sociala medier är relativt nytt. På grund av det testar fortfarande 

de flesta företagen sig fram och man försöker komma på egna strategier för att nå sina mål om 

hur konsumenten ska se på företaget. Vad däremot nästan alla företag gör är en form av 

omvärldsbevakning, en process som är näst intill nödvändigt för ett företag idag för att hålla sig 

uppdaterade. Bevakning är så klart inget nytt begrepp men i och med de sociala medierna har det 

blivit mycket enklare att få reda på hur samhället fungerar och tänker just. 

 

Till sist vad gäller framtiden så kan vi se hur företagen idag satsar på att integrera hela sociala 

mediearbetet i hela organisationen. Man känner att fas ett är klar då man prövar sig fram och 

testat hur sociala medier egentligen fungerar. På samma sätt som ett företag nämnde tror man att 

sociala medier kommer bli som det numera välkända fenomenet e-mail. Förr i tiden fanns det en 

mail-avdelning medan numera det är så integrerat i företaget att man knappt märker att det finns 

där. På samma sätt kommer de sociala mediernas roll fungera i framtiden, och det är just vad de 

flesta företagen även arbetar med just nu. Detta stämmer överens med vad Dover och Moffitt 

säger om att det inte borde skötas av en separat avdelning utan mer som ett samarbete inom hela 

organisationen. Man talar även om mobilitet och hur man ser att då tekniken blir mer och mer 

mobil, på samma sätt kommer marknadsföringen hänga med. Eftersom en stor del av 

befolkningen använder sig av smartphones och surfar på internet med dem ser man också en 

möjlighet att nå kunden var som helst när som helst där deltagande är ett ledord. Det här är också 

en utveckling som backas upp av Dover och Moffitt som menar att det är viktigt att motverka 

lathet från företagens sida och se till att man inte slutar experimentera. Företag som lär sig 

engagera och skapa varumärken tillsammans med sina konsumenter är de som kommer bli mest 

framgångsrika, och på det här sättet kommer mobilitet spela en stor roll. Då i framtiden företagen 

vill få tag i konsumenten överallt, när som helst kommer de även bli väldigt framgångsrika.  
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6.3 Jämförelse 

Nu när vi gått igenom de två olika sektorerna var för sig kan vi fortsätta med en jämförelse 

mellan dem. Då vi börjar med tema ett som handlade om hur länge de hållit på med 

varumärkesarbete i sociala medier kan vi börja med att säga att de privata företagen var mer 

ospecificerade när det kommer till hur länge de använt sig av den här metoden. De statliga 

däremot tenderar att ha jobbat med sociala medier sedan tre år tillbaka. Man kan fråga sig själv 

om det var något speciellt som hände runt den tidpunkten, men det är inte för vårt arbete att ta 

reda på och vidareforskning inom det får besvara den frågan. Vad gäller kanalerna kan vi inte se 

någon större skillnad sektorerna emellan, och de flesta använder sig av de mer populära 

kanalerna med några undantag.  

 

Hur definierar då svenska företag sociala medier? Det svar vi fick främst av allt var att det var ett 

verktyg för dialog på ett bättre sätt mellan kund och företag. Alla företag kunde också hålla med 

om att sociala medier underlättar konsumentmötet och man numera kunde lyssna till folk enklare 

nu vilket hjälper företaget att formas efter vad kunden är ute efter. Ytterligare något som var 

enhetligt för alla företag vare sig det var statligt ägda företag eller privata var just det att när det 

kommer till för- och nackdelar så finns det knappt några nackdelar. Även om kritik enklare kan 

komma till ytan via de sociala medierna ser man det bara som en positiv sak. Om någon 

kritiserar ett företag, vare sig det är i en blogg, Twitter eller Facebook så har nu företagen det 

mycket enklare att bemöta den här kritiken och kanske till och med vända det till något positivt. 

Alla håller med om att även om kritiken inte skulle synas, så finns den fortfarande där. Så 

argumentet att man exponerar sig själv för mycket passar därför inte in här.  

 

För tema tre och hur företag vill bli sedda märkte vi snabbt att de statligt ägda företagen var mer 

enhetliga och alla använde sig av uttryck så som ansvar och trovärdighet. Detta må vara så att de 

statligt ägda företagen är mer traditionella och har vissa krav på sig och därför känner att de 

behöver behålla den här synvinkeln av sig själva. För de privata företagen märkte vi som nämnt 

tidigare att de använde många olika uttryck och synsätt för att beskriva sig själva. Vi tror att 

företagen vill urskilja sig själva när det kommer till privata sektorn och man vill visa hur 

annorlunda man är från andra företag i liknande branscher. Dock kunde vi ändå se ett mönster 

om hur de alla olika begreppen som användes kunde rotas tillbaka till tillit. Något som egentligen 

också de statligt ägda företagen siktade mot. Så även om de båda sektorerna har skilda 

anledningar att använda olika begrepp för att beskriva sig själva så kan man alltid koppla det till 

tillit, vilket är en av de större anledningarna till varför en kund köper av ett företag.  

 

För tema fyra och hur företagen jobbar med att uppnå de mål som de satt för sig själva så satsar i 

princip alla på bevakning. Då bevakning är ett sätt att bedöma omvärldssituationen och på så sätt 

kunna forma företaget efter dagsläget märker vi att även de svenska företagen insett detta. 

Utöver den här sortens arbete märker vi att främst de statliga företagen inser att även om de 

sociala medierna är ett gratis verktyg, så är själva arbetet fortfarande väldigt resurskrävande. 
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Detta påvisas genom att företagen jobbar mycket med att skapa engagemang och närvaro i de 

sociala medierna, även om plattformen är gratis så kostar det fortfarande att befinna sig där på ett 

aktivt sätt.  

 

Om vi ser till framtiden för sociala medier i svenska företag så märker vi tydligt hur de vill att 

sociala medier ska bli en mer naturlig och större del av företaget. Majoriteten av både privata och 

statliga företag vill se sociala medier som en mer integrerad form som inte ska synas och märkas 

men ändå finnas där utan att du tänker på det. Endast ett företag inom den statliga sektorn ville 

ha en avdelning som jobbade enbart med sociala medier och låta dem kunna jobba fritt inom 

företaget för att nå sina arbetsmål. Vad som skilde de olika sektorerna emellan var att privata 

företag ville satsa mycket på mobilitet. De såg att användningen av smartphones endast skulle 

öka och därför ville man satsa på att kunna nå kunden var som helst när som helst. Vi ser det här 

som ett sätt att engagera kunden mer då man kan skicka meddelanden till denne som man snabbt 

får gensvar på. De statligt ägda företagen ville mer satsa på att flytta ut kundtjänsten till de 

sociala medierna. Det här ser vi som ett annat sätt att engagera kunden då man kan få svar på 

sina frågor av alla olika parter, inte bara företaget själv utan även andra konsumenter. Vi ser detta 

som ett tillvägagångssätt då man kommer tillbaka till hela tankesättet om att skapa tillit och 

ansvar vilket endast gynnar företaget.  

 

6.4 Mognadsskala 

Ser vi tillbaka på vad Heding  mfl. skrev i Brand Management och Moffit i Wikibrands kan det 

tolkas som en sorts mognadsskala för företag. Då vi ser till hur Heding diskuterar the personality 

approach, relational approach kontra the community approach och så vidare märks att det finns 

en utveckling vad gäller detta och på samma sätt menar Moffit när han talar om Brand advocacy. 

Alla dessa synsätt som diskuterats har speglat sin tid och man kan följa trenden genom att se på 

hur företagen försöker anpassa sig till de nya spelreglerna. Vi har skapat en modell (Figur 2.) 

utefter dessa teorier där vi försökt klassificera de olika företagen så gott det går för att försöka få 

en jämförande bild av dem och därmed sektorerna emellan. Detta ger ytterligare ett bevis på hur 

de svenska företagen ligger till idag. Ser man till denna figur pekar det dock på en skillnad 

mellan de två sektorerna. Statligt ägda företag drar sig mer åt höger och i en vertikal riktning 

samtidigt som privata ligger mer horisontellt. Med detta ser vi ändå även skillnader mellan de två 

sektorerna, vilket är något som vi ser att man behöver undersöka mer noggrant.  

 

Vad som dock bör sägas är att gränserna för respektive metod och tillvägagångssätt inte är 

exakta. När det kommer till sociala medier och marknadsföring är det svårt att placera ett företag 

exakt då de använder sig av flera olika metoder och tillvägagångssätt i sitt, men vi ser att de 

tenderar att dra sig mer neråt höger som de andra. Kanske för att företag just nu befinner oss i ett 

tidigt stadie där man fortfarande försöker komma underfund med hur man egentligen bör 

använda sociala medier i sin marknadsföring och varumärkesarbete.  
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Man skulle även kunna förstå figuren nedan i anknytning till teorier från Brand Management så 

visar svenska företag en större mognad i vissa avseenden gällande de synsätten. Om man 

däremot talar om Wikibrands synsätt så skulle man kunna se det som att man har lite längre att 

gå där vad gäller mognad. Vad detta sedan betyder för framtiden kan vi tyvärr inte ge svar på här. 

På grund av modellens grovhet och att man inte kan klassificera de olika företagen och sektorer i 

mindre klasser får vi inte här en så tydlig bild som krävs för att egentligen kunna uttala sig om 

vad det egentligen betyder. Modellkriterierna måste skärpas. Vad vi har försökt att göra är att 

skapa en modell som ingång till vidare forskning och detta skulle kunna vara till hjälp för 

framtida forskning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Företagens mognadsgrad med avseende på Wikibrand respektive Brand Management.  
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7. Slutsats 

Sociala medier fått större och större roll i dagens samhälle. Detta gäller även 

marknadsföringsstrategier. Den nya tekniken har tillåtit oss nå längre ut i världen på ett snabbare 

och smidigare sätt, och på grund av det ser vi ett samhälle i förändring. En fråga för denna 

undersökning är hur svenska företagen egentligen anammat den här nya tekniken och vad kan vi 

förvänta oss i framtiden? 

 

Under detta arbetets gång har det framkommit att det inte är så stora skillnader mellan de båda 

sektorerna, statligt ägda företag och privatägda företag, som vi inledningsvis trodde. Även om 

målsättningar och motiv för digital marknadsföring må vara annorlunda så har vi kommit fram 

till att när det kommer till själva arbetet så är det relativt snarlikt. Vi har kommit fram till dessa 

slutsatser genom att använda de teorier om personlighet och communiter som behandlas i 

Varumärkeshantering av Tilde Heding mfl. och deras teorier om personlighet och communities. 

Genom att konstruera temafrågor från dessa teorier har vi kunnat jämföra de olika sektorerna och 

kommit fram till en slutsats som beskriver dagsläget i den del vi har studerat.  

 

Hur företag arbetar med sociala medier och varumärken skiljer sig inte mycket från varandra 

idag. Även om de jobbar med olika mål så fungerar organisationer på relativt likartat sätt. De har 

samma marknadsuppfattning och är alla uppdaterade på vad som behöver göras för att ta nästa 

steg i utveckling av varumärkeshantering. Det spelar alltså inte så stor roll om de är statligt eller 

privat ägda. Även om varumärkesarbete inte är en ny teknik så har de senaste årtionderna 

förändrat arbetssättet. Med detta menar vi speciellt ny teknik och framförallt sociala medier. 

Detta är dock så nytt att svenska företag knappt hunnit acklimatisera sig än. Det som kommit 

fram i denna undersökning är att de flesta företag är i test-stadier och försöker fortfarande hitta 

dessa mediers fulla potential. Med andra ord så står de flesta företag fortfarande på ruta ett vilket 

gör att man inte riktigt än kunnat differentiera sig från andra företag. Vi antar att om denna studie 

skulle genomföras om ca fem år skulle resultatet kunna bli annorlunda.  

 

I detta arbete introduceras även en analysmodell som behandlar företagens mognadsgrad med 

avseende på Wikibrands och Brand Management. Resultatet från denna modell skiljer sig från 

ovanstående slutsatser. Då man klassificerar företagen på ett sådant sätt antyds en viss skillnad 

dem emellan. Respektive sektors företag tenderar att gruppera sig tillsammans. Den statliga 

sektorns företag visar en större mognad i Brand Management men skiljer sig åt i 

Wikibrandsmognad (till höger i figuren i vertikalt beteende). Detta skulle kunna förklaras av att 

man har liknande mål som de andra företagen i samma sektor, inte endast vinstdrivande. 

Samtidigt tenderar privatägda företag att ha en större spridning i Brand Management-

perspektivet, mer horisontellt, men ligga lägre i Wikibrandsmognad. Detta kan ha att göra med 

att de inte påverkas av yttre faktorer på samma sätt som statligt ägda företag, det är endast upp 

till dem hur de vill gå tillväga för att nå sina speciella mål.  
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Appendix 

 
Intervjufrågor 

 
1. Hur länge har du arbetat med sociala medier? 

 

2. Hur ser ert företags kommunikationsplan ut ur ett mer generellt perspektiv? 

 

Frågor angående sociala medier 

 

3. Vad tänker du på om jag säger sociala medier? 

 

4. Hur länge har ni arbetat med sociala medier? 

 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du att finns med sociala medier? 

 

6. Vilka är era mål med dessa digitala medier? 

 

7. Hur ser er bevakning av sociala medier ut?  

 

8. Hur hanterar ni eventuell kritik som kan uppstå? 

 

Frågor angående varumärken 

 

9. Hur arbetar er organisation särskilt med sociala medier när det gäller 

varumärkeshanteringen? 

 

10. Hur vill ni att ert varumärke ska upplevas av konsumenterna? 

 

Framtiden 

 

11. Hur ser era framtidsplaner vad gäller arbetet med sociala medier och ert varumärke? 

 

12. Hur tror du att sociala mediers roll kommer att utvecklas?  
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