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Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för sociala mediers 

betydelse för företagen samt hur företag använder sociala medier i sin dialog 

med sina kunder. Jag har valt följande forskningsfrågor: 

! Vad styr företagens val om att använda sociala medier eller inte? 

! Hur använder företag social medier i sin kunddialog? 

Metod: Mitt arbete har utgått från en kvalitativ forskningsmetod och med en 

abduktiv ansats. Jag ansåg att djupintervjuer kunde ge mig en bättre kunskap 

som inte en motsvarande kvantitativ undersökning kunde. Empirin består av 

fem personliga intervjuer av personer som representerar varsitt företag och 

med god insikt i ämnet sociala medier. 

 

Slutsats:  

Det råder en form av nybyggaranda bland de som arbetar med sociala medier. 

För mig har det i arbetet med undersökningen framkommit att företagens 

engagemang inom sociala medier handlar om två saker, målgrupp och tid. 

Företag förlorar den yngre målgruppens förtroende om de uteblir från den 

virtuella arenan. Den äldre generationen har inga planer att förändra sitt 

beteende och därför har företag fortfarande tid att förberedda sig.  

 

Nyckelord: Sociala medier, företag, förändring, kunddialog 
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Förord 
 
I min barndom har jag och min familj ständigt flyttat mellan olika städer och 

länder. Det har inneburit att jag vuxit upp med utmaningen att bibehålla 

kontakten med släkt och vänner. Därmed har också intresset alltid funnits att 

finna nya och bättre sätt att kommunicera. Med den bakgrunden, tillsammans 

med ett befintligt teknikintresse, att då välja ämnet sociala medier för 

uppsatsen kändes mycket stimulerande. Sociala medier påverkar fler och fler 

människors var dag och jag ser dagligen människor som uppdaterar sina 

Facebooksidor. Även min utbildning inom Musik & Event Management har 

visat hur musikindustrin påverkats av sociala medier. 

 
Uppsatsen har möjliggjorts mycket tack vare Brit Stakston, Robert 

Andersson, Henrik Wilnersson, Båb Bengtsson och Cecilia Strömberg som 

ställt sig positiv till att bli intervjuade. Stort tack till er! 

 
 
 
 

___________________ 
John Bengtsson 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet kommer jag att ge en introduktion till valt forskningsområde 

genom att presentera och resonera om sociala medier, kundrelationer samt hur 

kundbeteende har förändrats den senaste tiden. Meningen är att läsaren ska få 

förståelse för ämnesområdet. Läsaren ska därefter kunna navigera till en bred 

diskussion som avsmalnar till det formulerade syftet för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Internet är idag ett centralt område för många människor och företag. Det laddas ned 

spellistor, saker byter ägare, tjänster säljs/köps och informationen verkar vara oändlig 

oavsett ämne. Allt med hjälp av internet. 

I denna virtuella värld skapas ideligen nya möjligheter och hot vilket jag finner 

mycket intressant. Med mina kunskaper från min utbildning, Musik och Event 

Management, och stora intresse för musik gör det mig dagligen påmind om hur 

internet alltmer präglar mina intressen, inte minst sociala medier. Evans (2008) 

definierar sociala medier som socialt engagerade interaktioner som nyttjar Web 2.0. 

Begreppet Web 2.0 myntades år 2004 och detta menar Shuen (2008) eliminerat den 

geografiska barriären och skapat möjlighet för användare till att nå många till en liten 

ansträngning där reaktionen från andra är omedelbar.  

Musik laddas upp på en plattform och snart är musiken länkad vidare till andra. De 

flesta människor som har en dator har även en egen Facebooksida. Vilka nya 

möjligheter erbjuds när miljoner Facebookanvändare plötsligt har samma länk hos 

sig, en länk som leder till den enda plattform där det en gång laddades ned? En ny 

försäljningsmöjlighet eller kanske ett hot för företaget? Detta är den typen av frågor 

som skapat mitt intresse runt sociala medier.  
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1.1.1 Den digitala utvecklingen 

Den tekniska utvecklingen blomstrar och tillsammans med den förändras 

kundbeteendet. Företag är idag tvungna att anpassa sina kommunikationsstrategier 

för att mer framgångsrikt marknadsföra sig till den nya moderna kundbasen 

(Grönroos, 2008). Teknikens framsteg har dessutom skapat nya regler mellan kunder 

och företag där kunderna numera klätt sig rollen som både marknadsförare och 

produktutvecklare (Berthon et al, 2008). Detta kan ställas i relation till Prensky 

(2001) som i sin artikel lanserat de numera kända begreppen de digitalt infödda samt 

de digitala immigranterna. Begreppet digitalt infödda syftar på den unga 

generationen där dataspel och internet skapat egenskaper exempelvis att göra många 

saker samtidigt och tänka i nätverk. De digitala immigranterna är de övriga som 

försöker lära sig efter bästa förmåga. Oavsett kundens kompetensnivå har den 

teknologiska utvecklingen möjliggjort för företag och konsumenter att nå varandra 

dygnet runt oavsett om de befinner sig hemma, i bilen, eller på ett hotell i ett annat 

land (Grönroos, 2008). Samtidigt ska det påpekas att sociala medier inte handlar om 

teknik utan än viktigare är hur tekniken används i kommunikationen mellan 

människor (Carlsson, 2009). 

 

1.1.2 Den nya kommunikationskanalen 

Den postmoderna kunden bygger sin egen identitet genom de varor och tjänster som 

konsumenten förbrukar om inte mer specifikt runt det immateriella värdet som dessa 

varor och tjänster besitter (Castells, 2011). Simmons (2008) lyfter fram hur väl 

förenligt internet är med den postmoderna konsumentens behov av konsumtion. Han 

menar att till en postmodern målgrupp behöver marknadsföringen baseras på en 

upplevelse som bygger på uppkoppling och kreativitet. Detta uppfyller internet som 

gör det möjligt att anpassa produkter och tjänster för den enskilda konsumenten 

eftersom internet låter kunderna interagera med företagen (Evans, 2008). Sociala 

medier som plattform är exempel på nya och växande verktyg inom marknadsföring 
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och några av de mest framträdande och största aktörerna är Facebook, Twitter och 

YouTube (Comm, 2009).  

Konsumenter är mer aktiva, mer självständiga och mer kunniga än vad de någonsin 

har varit och detta nya beteende i kombination med sociala medier ger kunderna en 

möjlighet till att med kreativitet påverka företagens varumärken som företagen inte 

längre har kontroll över (Berthon et al 2008). Denna nya påverkan skapas på grund av 

en trötthet som finns runt den reklam vi normalt är van vid och konsumenten söker 

istället varumärken som på ett ärligt sätt bjuder på sig själva och berättar något nytt 

(Carlsson, 2009).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Simmons (2008) beskriver internet som limmet den postmoderna kunden använder 

för att hålla ihop en allt mer fragmenterad värld av information, och med sociala 

medier övergår den tidigare envägskommunikationen mellan människor och företag i 

stället till en dialog. Sociala medier har även bidragit till en ny dialogform kunder 

emellan, en förändring som på många sätt stärkt konsumentens maktposition 

(Carlsson, 2009). Grönroos (2008) skriver om kunder som tidigare varit ovetande och 

passiva mottagare, samma kunder ses idag som självständiga och aktiva medaktörer. 

Vidare framhåller författaren att kunden blivit en viktig komponent i värdeskapande 

processen som företagen inte kan klara sig utan. Värdet av det som företaget säljer 

blir allt mer subjektivt och som till största delen genereras i kundens medvetande vid 

interaktionen med företaget. Gummesson (2002) vill ta ett steg ytterligare genom att 

hävda att det inte är enbart kundens interaktion med företaget som är viktig utan även 

kunders interaktion med varandra. 

Många förespråkare för sociala medier menar att organisationer inte har råd att stå 

utanför den rådande utvecklingen, att företagen måste in och aktivt arbeta via sociala 

medier för att inte tappa marknadsandelar. Att integreringen av sociala medier i den 

dagliga verksamheten ska ske nu, inte särskilja sociala medier från övriga 
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arbetsmoment. Wormbs (2010) är en sådan förespråkare som anser att företag har ett 

ansvar att följa med i den kommunikativa utvecklingen och på så sätt skapa 

förutsättningar för sina medarbetare att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. 

Signalvärdet för företagen att använda sociala medier kan också ha en betydelse. Vill 

man mot sina kunder upplevas som nyskapande tas gärna hjälp av de senaste 

trenderna för att visa att man befinner sig i framkant av utvecklingen. Även om det 

inte alla gånger på kort sikt är en lönande affär. Kaplan & Haenlen (2010) menar att i 

den komplexa kommunikativa världen som företagen idag lever i gör det svårt att se 

vad som är konkurrensfördel och inte. 

Trots en ökad användning av sociala medier finns det också organisationer som aktivt 

väljer att inte nyttja dem (Newell et al, 2001). Författarna menar att det finns de som 

ifrågasätter värdet av dess användning och säger att de inte ser hur det skulle förbättra 

deras organisation eller sättet att arbeta på. 

 

1.3 Problemformulering samt forskningsfrågor 

Från problemdiskussionen framkommer att betydelsen av sociala medier ökar med 

tiden. Många är de som konstaterar att sociala medier stärker kundernas medvetande 

och rent allmänt kundens maktposition gentemot företaget. Det i sin tur bör påverka 

företagens traditionella syn på kundkommunikation. Samtidigt finns det företag som 

ifrågasätter betydelsen av sociala medier i deras organisation. För att kunna avgöra 

hur sociala medier idag påverkar samt att redogöra för hur sociala medier används i 

en organisation, har jag ställt följande forskningsfrågor: 

! Vad styr företagens val om att använda sociala medier eller inte? 

! Hur använder företag sociala medier i sin kunddialog? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för sociala mediers betydelse för 

företagen samt hur företag använder sociala medier i sin dialog med sina kunder. 

 

1.5 Avgränsningar 

Jag gjorde tidigt bedömningen att det varken var rimligt eller möjligt att fördjupa mig 

i samtliga områden inom sociala medier eftersom det finns en mängd tjänster inom 

området. Därför gjordes avgränsningen till de tre största sociala medierna Facebook, 

Twitter och YouTube. När sociala medier beskrivs i denna text menas ämnesområdet 

som helhet, det vill säga Facebook, Twitter och YouTube. När det i text skrivs om 

dem enskilt kommer de att bli benämnda vid namn. Kundens beteendemönster 

kommer inte att analyseras, dock kommer det finnas med i studien på grund av att det 

är relevant för en bättre överblick. Beträffande företag och dess storlek kommer 

representanter från företag i alla storlekar att intervjuas, begränsningen finns vid 

enbart svenska företag. Dessutom säkerställdes redan i urvalet att intervjua företag 

som har någon form av aktivitet inom sociala medier. 

I sammanhanget ska nämnas att en svaghet i studien är att företag som inte använder 

sociala medier i sin verksamhet inte har varit aktuell att bli intervjuade och därför har 

deras syn på sociala medier inte beaktats. Argumentet för detta medvetna val är att 

jag bedömt svar från dessa inte vara till någon hjälp i mitt sökande till svar på mina 

forskningsfrågor. 

 

1.6 Målgrupp för uppsatsen 

Inför planeringsarbetet har jag haft i tankarna Robert Yins (2003) rekommendation 

att tidigt i arbetet ha klart för sig till vem arbetet ska presenteras. Målgrupp för min 

uppsats är primärt examinator vid Linnéuniversitetet men sekundärt alla studenter 

och övriga intresserade av företagens påverkan av sociala medier. Min förhoppning 
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är att både den redan invigde läsaren ska få sin kunskap bekräftat men även att den 

oinvigde på ett motiverat sätt ska hitta nya insikter. Kanske att dokumentet kan 

komma att fungera som ett fördjupningsmaterial för företag som vill, för sin 

organisation, ta ställning till att implementera sociala medier i det vardagliga arbetet. 

I detta fall är målgruppen samtliga positioner inom företaget, beslutsfattare så väl 

som anställda. 
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2. METOD 

Nedan kommer jag att beskriva min syn på vald metod genom att redovisa för- och 

nackdelar med de olika alternativen och med en argumentation för det valda 

angreppssättet. Detta för att läsaren själv ska kunna få inblick i vad som föranlett de 

slutsatser jag gjort i studien. Slutligen kommer jag att beskriva hur jag praktiskt gått 

tillväga i mitt arbete. 

 

2.1 Forskningsansats 

Det finns tre typer av ansatser till min uppsats som jag har möjlighet att använda för 

att relatera teori med empiri; den deduktiva, induktiva och abduktiva ansatsen. Den 

abduktiva anses som en egen ansats trots att det innehåller karaktärer från både den 

deduktiva och induktiva ansatsen. 

Wallén (1996) menar att valet av forskningsansats berör i hög grad uppfattningen om 

relationerna mellan teori och empiri. Enligt författaren ger den induktiva ansatsen 

möjligheter till att dra mer generella slutsatser från en datainsamling som skall ske 

helt förutsättningslöst. Det är också svagheten med ansatsen. Enligt Wallén (1996) 

har det inom vetenskapsteorin diskuterats livligt huruvida möjligheterna är att agera 

förutsättningslöst under teoriavsnittet. Det induktiva angreppssättet innebär att 

forskaren inte har någon kunskap om tidigare skriven teori. Han/hon upptäcker själv 

något som sedan formuleras i en teori (Patel & Davidson, 2003). Forskaren samlar 

information för att bygga koncept, hypoteser eller teorier (Merriam, 2009). Den 

induktiva ansatsen utgår från empirin och beskrivs som en upptäckande väg i själva 

forskningsprocessen (Holme & Solvang, 1997). 

Den deduktiva, till skillnad från den induktiva ansatsen baseras på en mer 

självständigt insamlad teori. Forskaren kan därefter verifiera eller falsifiera empirisk 

data efter val av teori (Holme & Solvang, 1997) och Alvesson & Sköldberg (2008) 

understryker att den deduktiva ansatsen inte heller ger några förklaringar utan jämför 

ansatsen med auktoritärt fastslående. 
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I jämförelse med den deduktiva ansatsen där samband undersöks gäller vid en 

abduktiv ansats snarare den omvända situationen. Man står inför en situation och 

snarare söker de faktorer som skapat situationen (Wallén, 1996). Enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008) utgår den abduktiva ansatsen från empirin men till skillnad från den 

induktiva ansatsen tar den även hänsyn till befintlig teori. Författaren menar vidare att 

den löpande forskningsprocessen växlar mellan teori och empiri med helt egna 

moment. 

Jag ville inleda min forskning med att skapa mig kunskap inom området genom att 

läsa litteratur och på så sätt använda den nyvunna kunskapen som bas för min 

undersökning. Detta diskvalificerade den induktiva ansatsen som förespråkar att 

hämta kunskap från empirin. Anledning till att jag även valde bort den deduktiva 

ansatsen var att jag i min ambition med uppsatsen, och uttryckt i syftesformuleringen, 

skrivit att jag ville undersöka och skapa en förståelse inom området sociala medier. 

Den abduktiva ansatsen ger mig dessutom möjlighet till att låta teori och empiri 

utvecklas i samspel, att utnyttja befintlig såväl som nyvunnen kunskap inom båda 

avsnitten. Den ansatsen känns som det självklara valet för att finna svar på mina 

problemfrågor. 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

Merriam (2009) beskriver kvalitativ forskningsstrategi som ett samlingsbegrepp för 

en mängd tolkande metoder vars syfte är att beskriva, avkoda, översätta och förstå en 

djupare innebörd och inte frekvensen av mer eller mindre naturligt förekommande 

fenomen. Vidare lyfter Alvesson & Sköldberg (2008) fram att fokuset med en 

kvalitativ metod är att författaren vill uppnå en djupare förståelse genom att 

undersöka fenomen i dess naturliga omgivning. Repstad (2007) framhåller att den 

kvalitativa forskningsmetoden bäst tillämpas när målet är att ge en helhetsbeskrivning 

av processer och särdrag i specifika miljöer. Holme och Solvang (1997) understryker 

att dessa miljöer skapar grunden till undersökningens karaktär och baseras på 

forskarens naturalistiska syn på världen. Enligt Bryman & Bell (2005) är den 
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kvalitativa forskningsstrategin konstruktionistisk tolkande och induktiv. Kvalitativ 

forskning är oftast inriktad på ord snarare än statistik.  

Kvantitativa metoder försöker enligt Bjereld et al (2002) kvantifiera uppsamlat 

material som sedermera uttrycks i siffror och som slutprodukt bearbetas med olika 

statistikverktyg. Detta bekräftas av Patel & Davidson (2008) som menar att i en 

kvalitativ studie studeras alltid en egenskap i form av en variabel som kan finnas på 

olika skalnivåer. Valet av metod är alltså helt beroende på vilket mål man har med 

uppsatsen. 

Eftersom syftet med uppsatsen var att skapa förståelse beslutade jag mig om att 

använda mig av kvalitativa djupintervjuer vilket skulle ge mig ett fullgott underlag 

för slutliga analyser.  

 

2.3 Fallstudie 

Mina problemfrågor börjar med vad och hur och enligt Yin (2003) är detta ett tecken 

på att min studie är en fallstudie. Enligt Halvorsen (1992) ger en fallstudie 

möjligheten till att samla information på ett osystematiskt sätt och att tolka 

informationen instinktivt. Författaren menar vidare att syftet med en fallstudie är att 

utveckla en helhetsförståelse och Wallén (1996) förlänger resonemanget med att 

skriva att med en fallstudie studeras främst vad som sker under verkliga förhållanden.  

Ovanstående resonemang gör det klart för mig att det är en fallstudie över hur företag 

använder sociala medier som jag ska göra. Enligt Yin (2003) är bland de viktigaste 

informationskällorna i en fallstudie själva intervjuerna men även andra källor kan 

vara relevanta. I mitt fall skulle detta innebära att praktiskt kontrollera respektive 

företags engagemang inom sociala medier vilket dessutom fungerar som kontroll av 

sanningshalten i materialet från intervjuerna.  

Samtliga intervjuade företags deltagande på Facebook, YouTube och Twitter 

kontrollerades. Första nivån var att kontrollera företagens interaktion via Facebook 

genom att skicka meddelanden till sidornas offentliga forum samt direkta 
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meddelanden till företaget. Utifrån dessa meddelanden gjordes en uppskattning av 

svarstiden och kvalitén av svaret från företaget. På samma sätt kontrollerades 

Twittersidor för de företagen som hade sådana konton. Beträffande YouTube 

kontrollerades att företagen placerat filmer där såsom de beskrev. 

 

2.4 Informationsinsamling 

Yin (2003) skriver att en smart utredare börjar skapa en mall för rapporten redan 

innan data-insamlingen påbörjats vilket jag tog fasta på genom att visualisera hur mitt 

analysavsnitt skulle se ut och därigenom säkerställa att rätt sorts information samlats 

in. Detta för att i slutänden få bra svar på mina problemfrågor. Information och data 

är, och kan vara vanliga saker som finns runt omkring oss. De kan vara mätbara och 

konkreta, men samtidigt kan de vara osynliga, exempelvis känslor. Anledningen till 

att information blir relevant beror på forskarens intresse och perspektiv i 

undersökningen (Merriam 2009). Även Patel & Davidson (2003) lyfter fram att ingen 

teknik är bättre eller sämre än den andra, utan det handlar om vad som ger forskaren 

de mest tillförlitliga svarsalternativ. Merriam (2009) beskriver att det finns tre sätt 

som forskaren kan kvalitativt hämta information. Hon skriver att samla fakta handlar 

om att fråga, iaktta och granska. De tre olika sätten att samla data görs vanligtvis 

genom intervjuer, observationer och genom att granska dokument. Halvorsen (1992) 

skriver om att det finns två typer av data, primärdata och sekundärdata. Han menar att 

primärdata är ny data som forskaren själv samlar in, Sekundärdata är tillgänglig 

litteratur, rapporter, artiklar, prognoser samt interna dokument. Jag har valt att 

använda mig av både primär- och sekundärdata då dessa kompletterar varandra 

avseende syftet med uppsatsen men även enligt den fallstudie jag ämnar göra. Yin 

(2003) menar att en fallstudie kan vara en mix av kvantitativa och kvalitativa bevis 

samt behöver inte alltid innehålla direkta eller detaljerade källor som bevis.  
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2.4.1 Primärdata 

Patel & Davidson (2003) beskriver att syftet med en kvalitativ intervju är att 

identifiera och upptäcka intervjupersonens uppfattningar om ett specifikt fenomen. 

Från intervjuerna införskaffas information som Merriam (2009) klassificerar som 

primärdata. Aaker & Day (1990) beskriver primärdata som informationen som 

samlats in för ett specifikt syfte till skillnad från sekundärdata som kan beskrivas som 

andrahandsdata. Merriam (2009) skriver att den vanligaste intervjuformen är den som 

sker i form av personligt möte mellan forskaren och intervjupersonen. Hon fortsätter 

förklara att val av struktur för intervjuerna är en viktig del där hon listar hög struktur, 

semistrukturerad samt ostrukturerad intervjuform.  

Halvorsen (1992) pekar på den ostrukturerade och semistrukturerade intervjuformen 

som två vanliga intervjuformer. Han beskriver den ostrukturerade formen som 

informell samt att den inte sker på ett standardiserat sätt. Patel & Davidson (2003) 

beskriver samma intervjuform där man anpassar frågorna till en ordning som är 

lämplig för intervjupersonen. Patel & Davidson (2003) beskriver den 

semistrukturerade intervjuformen som en kvalitativ intervju som har en låg grad av 

standardiserade frågor och där forskaren ger intervjupersonen mycket utrymme att 

komma med egna ord. Bryman & Bell (2005) lyfter fram denna intervjuprocess som 

flexibel. Även Repstad (2007) understryker den flexibla delen i intervjun då 

forskarens mall kan komma att justeras beroende på vem som intervjuas.  

Jag har i denna uppsats genomfört personliga intervjuer samt kontrollerat 

informationen med att praktiskt kontrollera respektive företags engagemang inom 

sociala medier. För att få ut mest från intervjuerna genomförde jag dem genom 

fysiska möten. Genom fysiska intervjuer tilläts möjligheten till att även studera och 

tolka de sätt som intervjupersonerna svarade. Min ansats har därför varit att använda 

mig av den semistrukturerade intervjumetoden som gjort att jag på ett balanserat sätt 

kunnat styra ämnen och samtal under intervjuerna. Denna information klassas som 

primärdata eftersom den kommer direkt från ursprungskällan och fördelen är att 
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informationen utvecklas speciellt för en undersökning som därmed ger svar på 

specifika frågor (Halvorsen, 1992). 

 

2.4.1.1 Intervjuade personer 

 

Brit Stakston, Mediestrateg och ansvarig över sociala medier 

JMW Kommunikations 

Ansvarig för affärsområdet sociala medier och arbetar med företag såsom Microsoft, 

ComHem och Saltå Kvarn. Hon arbetar som konsult inom området sociala medier då 

nätet har varit en del av hennes kommunikativa verklighet sedan 1994. Författare till 

boken Gilla!, en bok om kommunikation inom sociala medier och konkreta tips om 

hur organisationer kan utvecklas inom området. 

 

Båb Bengtsson, Employer Branding Manager 

TeliaSonera AB 

Ansvarig för arbetsgivarvarumärket mot målgrupperna studenter samt unga 

nyutexaminerade på TeliaSonera. Ansvarar för all marknadskommunikation samt 

marknadsaktiviteter i Sverige mot dessa målgrupper. 

 

Robert Andersson, Social Media Manager 

MediaAnalys AB samt grundare av Facebookskolan  

Grundare av Facebookskolan, en informationssida för företag som sprider kunskap 

om hur Facebook fungerar som marknadskanal. Utbildar företag hur att marknadsföra 

sig på Facebook, skapar även på konsultbasis sidor åt företagen. I rollen som Social 

Media Manager på Media Analys AB ansvarar han för utbildning av sociala medier 

på en arbetsplats.  
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Cecilia Strömberg, Grundare av företaget 

Middagskorgen 

Startade år 2008 middagskorgen.se, en tjänst som erbjuder mat och recept online och 

transporteras direkt hem till dörren. Maten beställs från hemsidan och kundrelationen 

sker via blogg och Facebook. 

 

Henrik Wilnersson, Online Marketing Manager 

Outnet.se 

Outnet.se är en friluftsbutik på nätet Wilnersson ansvarar för 

kommunikationskanalerna över nätet och specialiserat sig inom marknadsföring på 

internet.  

 

2.4.2 Sekundära källor 

Med hjälp av sekundära källor kunde jag snabbt sätta mig in i ämnet, verifiera funnen 

primärdata samt kompensera de gånger som primärdata inte funnits. Sekundära källor 

har alltid granskats kritiskt eftersom information är införskaffad av andra än jag själv 

och ibland för andra syften, så kallad indirekt data (Merriam, 2009). De vetenskapliga 

artiklar som jag använt har kritiskt hämtas från LibHub och Business Source Premier 

(BSP), tillgängliga på Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

För att läsaren ska uppfatta uppsatsen trovärdig krävs det att undersökningen görs på 

ett så noggrant sett som möjligt (Bjereld et al, 2002). Författarna menar att 

noggrannheten ska mätas i validitet och reliabilitet där validiteten är beroendet på vad 

som mäts medan reliabiliteten är beroendet på hur det mäts. Enligt Halvorsen (1992) 

kan forskaren befinna sig på två olika plan, teoriplanet samt empiriplanet. Om 

någonting påverkar så att arbetet i något av de två planen inte är relevant, då uppstår 

validitetsproblem. Därför bör jag alltid ifrågasätta om jag undersöker det som 



 

  19 (66) 
 

ursprungligen var planerat samt om jag genomför intervjuerna och läser svaren från 

dessa på ett så skickligt sätt att inte omedvetna fel kommer in i undersökningen. 

Genom att klart redovisa vad som föranlett mina slutsatser ger läsaren möjlighet att 

bedöma arbetets validitet. 

Enligt Wallén (1996) kan reliabilitet mätas genom att upprepa mätningen och för att 

pröva reliabiliteten i min undersökning hade jag helst sett möjligheten till att den 

empiriska delen gått att göra om av någon annan, att resultaten kunnat upprepas med 

en exakt likadan undersökning. Eftersom jag valde en kvalitativ metod med 

djupintervjuer finns dock inte den möjligheten. Jag har på förhand försökt att 

identifiera de faktorer som kunnat påverka resultatet men i slutänden är det ändå upp 

till läsaren att bedöma om denne finner resultaten tillförlitliga. 

 

2.6 Intervjuernas genomförande 

Insikten av att jag behövde kvalitativa intervjuer efter valt uppsatsämne innebar att 

jag fick söka efter personer med en bredare kunskap än bara sociala medier, personer 

som hade kunskapen att använda sociala medier i ett företags verksamhet. Jag valde 

att även följa Alvesson & Sköldbergs (2008) rekommendation att om möjligt inte 

använda sig av anonyma källor. Tiden inför kommande julledighet upplevde jag som 

kort och därför ville jag få till stånd intervjuerna omedelbart vilket jag även lyckades 

med.  

Jag intervjuade tre personer i Kalmar samt två personer i Stockholm. 

Intervjuprocessen påbörjades alltid med en presentation skickad till intervjupersonen 

några dagar innan som beskrev syftet med intervjun. Varje intervju inleddes med 

samma korta presentation för att upprepa forskningens syfte, detta för att påminna 

den intervjuade om ämnet samt få en bra start på samtalet. Intervjuerna genomfördes 

på ett semistrukturerat sätt vilket innebar att jag förberedde med öppna frågor som 

kunde leda till andra frågor beroende på intervjupersonens svar. Detta påverkade inte 

på något vis respondenten eller styrde samtalen i någon riktning samtidigt som jag via 

frågorna kunde säkerställa att vi alltid höll oss till ämnet. Intervjuerna skedde under 
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mycket trevliga omständigheter och bevis på detta är att alla respondenter visade ett 

så stort intresse att avsatt intervjutid inte alltid hölls. För att undvika eventuella 

missuppfattningar bad jag även respondenten att förtydliga om något svar inte var 

klart nog. 

Med personens godkännande spelades samtalet in med hjälp av diktafon samtidigt 

som jag också antecknade. Enligt Patel & Davidson (2003) ställer den kvalitativa 

metodens flexibilitet betydligt större krav på forskarens neutralitet vilket kan vara 

svårt att uppfylla eftersom forskaren själv bedömer och jämför svar från 

respondenter. För att vara extra noggrann samt att försäkra mig om att jag som 

forskare inte påverkat svaren skickade jag transkriberingar av de inspelade 

intervjuerna ett par dagar senare till deltagarna för godkännande. På så vis kunde jag 

säkerställa att jag uppfattat informationen på rätt sätt.  

Ytterligare en anledning till att söka deltagarnas godkännande var att möta de krav 

som finns om god etik. Enligt Wallén (1996) är ett grundläggande etikkrav 

intervjupersonernas integritet samt att ingen skadas av undersökningen. Dessutom 

erbjöds våra respondenter konfidentialitet men ingen ansåg det vara nödvändigt. 

Däremot fanns ett intresse att se det färdiga arbetet vilket jag lovade att skicka efter 

att uppsatsen blivit godkänd av universitetet. 

 

2.6.1 Urval 

De personer jag intervjuade påträffades på följande tre sätt: 

1. Sökning på internet. En enkel sökning via sökmotor gav ett stort antal träffar på 

lokala företag i Kalmar som använder sig av sociala medier. Efter att rangordnat 

företagen kontaktade jag de som jag bedömde som extra intressant. Kontakten 

togs per telefon och i de fall det misslyckades togs kontakten via mail. På detta 

sätt kom jag i kontakt med Henrik Wilnersson och Cecilia Strömberg.  

2. Personliga kontakter. Jag nyttjade mitt eget nätverk genom att kontakta de 

personer jag visste arbetade med eller hade stor påverkan på företagets 
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engagemang inom sociala medier, för mig kända personer som var erkänt kunnig 

i området. På så sätt kunde jag intervjua Robert Andersson och Båb Bengtsson. 

3. Rekommendationer. I vissa fall fick jag ett negativt svar till vår intervjuförfrågan 

men istället för ett enbart nej fick jag rekommendationer till andra inom området 

kunniga personer. Brit Stakston var den som tackade ja till intervju från denna 

lista. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I denna del kommer den insamlade teorin att presenteras. Meningen med kapitlet är 

att skapa en förståelse för läsaren där jag kommer beröra företaget, kunden och dess 

förändrade beteende. Detta för att ge en bred grund och förståelse för utvecklingen 

av kommunikationen i sociala medier. En förståelse som är väsentlig för att man ska 

förstå vidare undersökning. 

 

3.1 Internet 

Det går att betrakta internet som en enda stor service där alla företag som finns och 

arbetar tillhandahåller grundläggande service oavsett om de distribuerar information, 

utför kundtjänstarbete eller endast underlättar för transaktioner (Wilson et al, 2008). 

Genom internet har kunden idag även möjlighet att söka information om 

varor/tjänster i visuell form via fotografier eller demonstrationsfilmer (Evans, 2008). 

Dessutom menar Evans (2008) att konsumenterna kan via olika diskussionsforum på 

internet söka efter andra kunders personliga åsikter om varor/tjänster. 

Även om teknologin och internet har förändrat sättet som människor gör affärer på 

finner Wilson et al (2008) att konsumenten fortfarande kräver grundläggande service. 

Författarna förklarar att kunden vill ha det som den alltid haft: de vill ha pålitligt 

resultat, att det ska vara lättåtkomligt, flexibelt och ersättning/ursäkter när något går 

fel. 

 

3.1.1 Sociala medier 

Ronge (2010) ger en inblick i hur de sociala medierna har påverkat det offentliga 

samtalet genom att hänvisa till Habermas (1962) bok Borgerlig offentlighet. I boken 

föreslår den tyske samhällsfilosofen att massmediernas framfart har lett till en 

”passivisering” av medborgarna då de blir matade med samma information och då de 

inte själva kan aktivt välja vad som ska diskuteras i det offentliga rummet. Habermas 

(1962) kallar denna diskriminering för ett ”offentligheternas förfall” och menar på att 
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det offentliga samtalet som tidigare ägds rum i salonger, barer och på torg blev 

kontrollerade utav massmediernas dominans under 1960-talet. Ronge (2010) påstår 

att de sociala medierna är ett slags medborgares revansch gentemot massmedian. 

Författaren menar att den enskilde konsumenten nu kan påverka informationsflöden 

och i många fall är det just det den enskilde individen som bryter nyheter snarare än 

stora nyhetsorganisationer. Ronge (2010) konstaterar att ”offentlighetens förfall” 

samt den så kallade ”passivisering” av medborgare som Habermas (1962) diskuterade 

kan tack vare sociala medier suddas ut och omdefinieras. Däremot består Habermas 

(1962) observationer hur vi drar gränsen mellan det privata och offentliga livet. 

Ronge (2010) menar att denna konflikt mellan det privata och det offentliga blir allt 

mer tydlig i och med sociala mediers framfart. Under senare år har denna konflikt 

satts i rampljuset men faktum är att sociala medier ökar den demokratiska processen 

eftersom den enskilde konsumenten får tillgång till den digitala tryckpressen (Ronge 

2010). Författaren ser dock en risk att sociala medier kan bli mer asociala då det är 

lätt hänt att glömma bort sina nära och kära som inte befinner sig inom den digitala 

sfären.  

Ökningen av socialt nätverkande har i sin tur gjort att marknadsförare tvingats vakna 

och se möjligheterna som skapas för deras varumärken i den postmoderna världen 

(Simmons, 2008). Ämnet sociala medier är relativt nytt och outforskat men kan 

lättast beskrivas som en interaktion mellan antingen företag och kund eller kunder 

emellan sig (Comm, 2009). Om man dessutom lägger till att interaktionen är 

teknikbaserad har man grunddefinitionen för hur Brogan (2010) beskriver sociala 

medier. I sin artikel definierar Nations (2011) sociala medier som en webbplats vilket 

inte enbart ger användare information utan även skapar möjlighet till interaktion. Han 

påstår även att traditionsenlig media kan bli förstådd som en typ av 

envägskommunikation där man kan exempelvis läsa en tidning eller lyssna på en 

nyhetsrapport på tv:n. Jämförelsevis är sociala medier en tvåvägskommunikation då 

användaren har möjligheten att bidra och kommunicera till samtalen som äger rum i 

det virtuella rummet (Nations, 2011).  
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Castells (2011) anmärker att massmedier blir utmanade av dessa informationsflöden, 

varpå de blir tvungna till att anpassa sig till det digitala klimatet. Han påpekar genom 

Sabbahs (1985) observationer att publiken har större inflytande idag hur de väljer att 

ta emot sina meddelanden, och konsumenten får därmed större makt över massmedia. 

Således påbörjar övergången från ett massmedialt samhälle till ett fragmenterat 

individualistiskt samhälle: egenskaper som präglar det postmoderna samhället 

(Castells, 2011).  

Forrester Research (2010) har gjort en kategorisering av hur olika människor 

använder sociala medier, vilket de menar är en bra utgångspunkt för ett företag i 

utvecklandet av sin strategi. Samtliga grupper deltar i sociala medier minst en gång i 

månaden. De kategorier Forrester Research använder sig av är: 

 

! kreatörer: reagerar på andras innehåll genom att recensera, kritisera eller 

betygssätta produkter eller tjänster, kommentera på andras bloggar, deltar i 

diskussionsforum, bidrar eller producerar artiklar. 

! konversatörer: statusuppdaterar på nätverkssidor, gör inlägg på Twitter. 

! kritiker: recenserar, kritiserar eller betygssätter produkter eller tjänster, 

kommenterar på andras bloggar, deltar i diskussionsforum, bidrar eller editerar 

artiklar. 

! samlare: organiserar innehåll åt sig själva eller andra genom att använda RSS, 

rösta på hemsidor eller lägga till ”taggar” på hemsidor eller foton.  

! deltagare: har en profil på sociala nätverk, besöker sociala medier.  

! åskådare: konsumerar innehåll genom att läsa bloggar, lyssnar på Podcasts, tittar 

på videos från andra användare, tar del av innehåll på onlineforum, läser 

recensioner och betygssättningar samt läser Twitteruppdateringar.  
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3.2 Företaget 

3.2.1 Företagets kommunikation 

Kullin (2010) förklarar att användning av sociala medier som den nya 

kommunikationskanalen har utvecklats och skapar möjlighet för en organisation att 

öka sin tillväxt och få en förbättrad relation till sin omgivning, externt såväl som 

internt. Vidare lyfter Kaplan & Haenlein (2010) fram att fler och fler företag drar 

nytta av sociala medier genom att använda dem som marknadsföringskanaler. 

Författarna menar att dessa kanaler är väldigt kostnadseffektiva samtidigt som de når 

ut till många potentiella kunder. De menar vidare att med utvecklingen av internet 

och sociala mediers framfart kan i dagsläget även kunder påverka dessa budskap med 

sina egna åsikter och tankar. Kunden har fått mer makt, och idag kan de framföra sina 

åsikter om produkter respektive tjänster till företaget men även till andra konsumenter 

och på så sätt påverka deras konsumtion (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Sandberg & Targama, (2007) belyser det faktum att det finns de som är mer oroliga 

över den nya ökade öppenheten som sociala medierna skapat, en öppenhet som gjort 

det svårt för företag att behålla kunskapen inom organisationen. Författarna menar att 

information som sprids snabbt över internet kan skapa osäkerhet som gör det svårt för 

organisationer att förhålla sig till ny teknik. Vidare menar de att eftersom 

utvecklingen sker snabbt ställer det krav på företag att vara öppna i sitt ledarskap 

samt att de ska ha en vilja att lita på sina medarbetare. Det krävs ofta intresse och tid 

för att hålla sig uppdaterad vilket gör att företagen själva behöver vara väl insatta i ny 

teknik (Sandberg & Targama, 2007). Många företag, användare såväl som icke 

användare, vet inte hur de ska förhålla sig till sociala medier och stundtals råder en 

osäkerhet kring vad sociala medier som verktyg innebär (Kullin, 2010). Sociala 

medier är många och har olika definitioner, vilket kan göra det svårt att avgöra vilket 

syfte respektive socialt nätverk har (Newell et al, 2001). 

Zaichkowsky (2001) skriver att det kommer en tid då det blir dags för reflektion över 

konsumentens beteende och köpvanor, en tid att försöka förstå och förutspå 
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konsumentens beteende. Hon anser att det är mycket som förändrats och det har skett 

en övergång från mass-marknadsföring till marknadsföring för utvalda segment, att 

lista ut vad konsumenten vill köpa och varför den vill konsumera. En av de större 

förändringarna i konsumentens beteende är att allt fler interagerar med teknologin till 

exempel en organisations hemsida istället för att söka upp personalen på företaget 

(Wilson et al, 2008). Det finns många tillvägagångssätt för företag att nå sina kunder 

och Fill (2006) lyfter fram internet som representant för en ny utmanande form av 

kommunikation som underlättar dialogen med kunden. Han menar att det är 

konsumenterna som organisationen behöver kommunicera med. 

Fill (2006) kritiserar den befintliga envägskommunikation och lyfter fram både 

tvåvägskommunikation samt flervägskommunikation där han i den sistnämnda 

beskriver kunden som en marknadsförare till andra kunder. Vargo & Lush (2006) 

uppmärksammar att som medskapare fungerar även kunden som värdeskapare och 

producent. De menar att konsumenten blir en medproducent då kunden på ett direkt 

sätt deltar aktivt med en organisations utveckling av exempelvis produkter. Det spåret 

följer Fill (2006) då han förklarar att kunden som opinionsledare uppfattar budskap 

från organisationen, som kunden sedan förädlar och skickar det vidare som ny 

producent. 

Carlsson (2009) påpekar att en fördel med sociala medier är möjligheten till dialog 

och inblick i hur kunder resonerar, vilket företag kan dra nytta av och generera 

kunskap om vad kunder vill ha. Hon menar att företagens främsta funktion inte bara 

är att sprida men även söka efter önskad information, till exempel om varor, tjänster 

eller nöjen. Således menar hon att sociala medier har öppnat upp för dialog mellan 

kunden och företaget. Grönroos (2008) tänker i samma banor, att kunna interagera 

med kunden har blivit allt viktigare för företag då den moderna konsumenten ses som 

en medaktör i marknadsföringsprocessen. Payne et al (2009) menar att det handlar 

mycket om att aktivt involvera kunden i det mesta som rör organisationen för att 

skapa långvariga relationer. Tuten (2008) skriver att det är lättast att synas och skapa 

merförsäljning via tv reklam än internet eftersom tv når till samtliga målgrupper. 
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Kunden ges möjlighet att integrera och kommunicera med varandra och enligt 

Grönroos (2008) även kontrollgraden mellan företag och kunden skiftar. Ett företag 

kommunicerar vare sig de menar det eller inte och Grönroos (2008) beskriver det som 

oplanerad och planerad kommunikation. Ett företag kommunicerar med sina kunder 

hela tiden och oplanerad kommunikation menar han kan leda till en mer negativ 

effekt på en kunds upplevelse än den planerade och därför är det viktigt för företagen 

att veta vad som kommuniceras. På ett företags hemsida kan den planerade 

kommunikationen vara lätt att hitta, det kan ha publicerats intressanta länkar och 

konsumenten har möjlighet att ta kontakt via e-post men ändå kan företagen råka ut 

för oplanerad kommunikation i form av uteblivet svar på kundens e-postmeddelande 

(Grönroos, 2008). Som Ford et al (2008) lyfter fram har kommunikationen med 

konsumenten blivit allt mer krävande, mer teknisk, och med det förändrade 

kundbeteendet som Van Tonder (2003) och Haanpää (2007) skriver om har även det 

sätt företaget fokuserar på kunden förändrats. Företagen har börjat anpassa sina 

marknadsföringsstrategier genom att förutom de traditionella metoderna inkludera de 

mer moderna kanalerna såsom sociala medier (Weber, 2007). Författaren menar att 

företag kan få önskad exponering samt nå sina målgrupper utan att de ska behöva 

använda sig av den traditionella marknadsföringen. Vidare menar han att 

kommunikationsstrategierna rör sig i en digital riktning och att företag som anpassar 

sina marknadsföringsstrategier till denna förändring kommer kunna kommunicera 

med marknaden mer effektivt än deras konkurrenter. 

 

3.2.2 Företagets kundrelationer 

Fill (2006) lyfter fram att det är kunden som företaget behöver och vill kommunicera 

med. Van Tonder (2003) poängterar att kunden har förändrats då den har blivit mer 

individualistisk, mer tekniskt anpassad och hela tiden utsatt för kommersiella 

meddelanden. Författaren menar vidare att kundens förändring gör att företag har fått 

omvärdera hur de kommunicerar, det gäller att fånga konsumentens uppmärksamhet. 

Ford et al (2008) förklarar att interaktioner med kunder har blivit mer och mer 
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svårhanterligt i och med alla nya kommunikationsmedel och media som till exempel 

kundtjänst över telefon och hemsidor. Många företag som är internetbaserade har 

misslyckats och gått i konkurs på grund av att de inte vetat om de grundläggande i 

service och haft en bristande kunskap om sina kunder (Wilson et al, 2008). 

Författarna säger att de som inte lyckats implementera och följa upp sin erbjudna 

service är en stor orsak till att många fått stänga igen. De fortsätter med att beskriva 

att det finns mycket och stor potential med teknologi för att stödja och förhöja ett 

företags service men det finns också många negativa utkomster. Författarna menar att 

kunderna oroar sig om sin integritet och sitt privatliv när de kommunicerar med 

företag direkt genom internet. De nämner även att det finns konsumenter som inte är 

redo eller har intresse för den teknik som möjliggör direktkommunikation med 

företagen. En viktig aspekt är också att användningen av internet resulterar i mindre 

mänsklig kontakt (Wilson et al 2008). 

Wilson et al (2008) konstaterar att det har skett en förändring från 

försäljningsfokuserande marknadsföring till ett relationsfokuserande marknadsföring. 

Författarna skriver att konsumenter och företag blir idag partners och organisationer 

måste göra långsiktiga åtaganden med kvalitativ service och innovation för att 

underhålla sina relationer. De menar att relationsfokus är en filosofi och strategi som 

vänder sig i första hand mot existerande kunder än till nya, samt att det är billigare att 

underhålla sina befintliga relationer istället för att skaffa sig nya kunder. Författarna 

menar att många företag lägger stor vikt vid att skaffa nya kunder men lägger sedan 

inte ned nödvändiga resurser för att underhålla dessa relationer vilket resulterar i att 

samma kunder lämnar företaget. 

Wilson et al (2008) menar att målet med relationsmarknadsföring är att jämföras med 

en värdestege, från att vara bekanta till partners till slutligen som högt värderade 

kunder för organisationen. En trogen kund är enligt Gummesson (2008) en bättre 

marknadsförare och har större påverkan än den professionella marknadsföraren. Han 

menar att kunden därmed kontrollerar varumärket mer än den som faktiskt äger 

varumärket. Wilson et al (2008) skriver att båda parter bör utnyttja denna situation då 
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det uppstår ett gemensamt förtroende för varandra och ett behov som kan tjäna bägge 

parter.  

Gummesson (2008) menar att det är organisationerna som ska skapa en arena för 

interaktion mellan företaget och andra kunder, en arena innehållande 

informationssystem som både underlättar för och informerar kunden. Wilson et al 

(2008) menar att det finns en grundläggande egenskap hos den nya konsumenten 

vilket är kundens självsäkerhet och aktiva deltagande i att skapa sin egen värld. Det 

visas enligt författaren i deras begäran om anpassning, förändring och användandet 

av produkter. 

 

3.3 Den enskilde konsumenten 

Enligt Van Tonder (2003) lever vi i ett postmodernt samhälle och med det ett 

samhälle där den postmoderna konsumenten beskrivs som initiativtagande, flexibel 

och världslig. En tydlig förändring ses inom arbetet med marknadsföring och deras 

olika processer då kundens inflytande har gjort det möjligt för ett nytt slags utbyte för 

konsumenter (Payne et al, 2009). Kundernas förändrade beteende menar författarna 

bidragit till att konsumenterna bjuds in till att mer aktivt delta i en dialog med 

företagen och på så sätt bli en medaktör. Även Haanpää (2007) skriver om den 

förändrade kunden och menar att det moderna samhället kännetecknas av snabba 

förändringar, socialt, kulturellt och ekonomiskt som sedan återspeglas i 

konsumenternas beteende. Konsumenten anses vara mer individualistisk i sitt val av 

konsumtion och som Haanpää (2007) förklarar besitter inte kunderna samma lojalitet 

mot varor och tjänster som de gjorde förr. Det menar författaren resulterar i att de 

försöker undvika åtaganden.  

På grund av kundernas ökade möjlighet att delta och påverka en organisations 

produktion av en tjänst menar Ojasalo (2003) att konsumenterna inte längre bör 

betraktas som passiva mottagare av företagens output, som i detta fall är slutprodukt 

eller tjänst. De borde enligt författaren ses som en integrerad del av organisationen. 

Den nya konsumenten fokuserar på information och Van Tonder (2003) förklarar att 
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om en organisation misslyckas med att leverera den service som konsumenten önskat 

kommer kunden att vända sig till ett företag som kan tillfredsställa dem. En 

postmodern konsument är en informationsorienterad konsument enligt Van Tonder 

(2003) och Balmer et al (2006) menar att den ökade spridningen av information som 

internet ger, har gjort det möjligt för konsumenterna att öka på sin valmöjlighet och 

på så sätt stärka sin ställning gentemot organisationen. Detta stöds av Prahalad & 

Ramaswamy (2004) som lyfter fram betydelsen av att informationstillgängligheten 

från internet har skapat en större medvetenhet om påverkningsmöjligheterna hos 

konsumenten. Van Tonder (2003) diskuterar att det uppstått en förändring från att 

företagens marknadsföring baserats på att söka uppmärksamhet hos kunder, som 

nödvändigtvis inte varit intresserade, till en kommunikation som benämns som 

tillståndsbaserad. Det innebär att kommunikationen sker med en konsument som 

redan har etablerat den första kontakten med företaget (Van Tonder, 2003). Vidare 

argumenterar Ojasalo (2003) att desto mer en kund används som medproducent ju 

större inverkan har det på kvalitet, och ju mer kunden blir involverad ju större 

lojalitet väcker det hos konsumenten. 

Sullivan (2010) menar att konsumenten vill veta vad andra personer tycker och tänker 

om varan/tjänsten innan de inhandlar den, de vill ha en öppenhet när det kommer till 

pris och kvalitet. Fortsättningsvis förklarar författaren att öppenheten med pris och 

kvalitet leder till att konsumenten involverar sig mer i sitt konsumerande. Grönroos 

(2008) är inne på samma spår och förklarar att kunden skapar och påverkar sin egen 

upplevelse av tjänster genom sin medverkan. Han menar att dagens kund förväntas 

fylla i blanketter, söka och använda sig av information på hemsidor och webbplatser. 

Kunden och organisationen skapar tillsammans ett värde och det är under den 

dialogen mellan organisation och kund som marknadsföringen sker (Gummesson 

2008). 
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4. EMPIRI OCH TOLKNING 

Innehållet i detta kapitel är mina empiriska resultat från djupintervjuer som 

tillsammans med mina kunskaper från teoriavsnittet kommer att skapa en analys för 

att förstå verkligheten. Läsaren kommer att följa samma rubriksättning som i 

teoriavsnittet. Slutligen vill jag nämna att empirikapitlet bygger på följande 

intervjupersoners åsikter: 

! Brit Stakston -JMW Kommunikations 

! Båb Bengtsson - TeliaSonera AB 

! Robert Andersson - MediaAnalys AB & Grundare av Facebookskolan 

! Cecilia Strömberg- Middagskorgen 

! Henrik Wilnersson- Outnet.se 

 

 

4.1 Internet 

I början av intervjun med Stakston berättar hon att mer än hälften av Sveriges 

befolkning använder internet samt att det är den yngre generationen som går i täten 

för att prova möjligheter som ny teknik bidrar med. De mest vanliga aktiviteterna är 

att skicka/ta emot e-post, läsa nyheter samt göra bankärenden, men andra former och 

då främst sociala medier tar allt mer plats. Detta kopplar jag till Wilson et al (2008) 

som skriver att det går att betrakta internet som en enda stor service. Bengtsson 

stödjer det som Stakston säger i hans beskrivning om trenderna på internet. 

Bengtsson ser en stark trend i att rörlig bild får en allt större betydelse, både som film 

men också som mötesform. Han menar att olika sorters videomöten är en naturlig del 

av vardagen, både inom arbete och för privatpersonen. Detta kopplar jag mot 

Carlsson (2009) som hävdar att antalet personer som tittar på videoklipp konstant 

ökar månad för månad.  

Bengtsson fortsätter sitt resonemang om rörlig bild genom att beskriva den 

internettrend han och hans företag ser som rör området underhållning och video. 
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Nyckelordet han använder är interaktivitet. Bengtsson menar att den tidigare synen 

att människan anpassar sig till en TV-tablå och sätter sig framför TV:n en viss tid för 

att se ett visst program är på väg att ändras till att människan väljer vad han/hon vill 

se, vid vilken tidpunkt som passar honom/henne och använda sig av den enhet som 

han/hon finner lämpligast för stunden. Han menar att tack vare internet är digital 

underhållning idag tillgänglig för oss on-demand vilket alltmer ersätter det 

traditionella TV-tittandet. Bengtsson exemplifierar genom att berätta att vi idag ser 

film i våra mobiltelefoner, vi ser nyheter på våra datorer och surfplattor samt lyssnar 

på Spotify i TV:n och mobilen. Allt möjligt tack vare internet. Detta kopplar jag till 

Evans (2008) som beskriver internets möjligheter till att producera samt publicera 

demonstrationsfilmer.  

 

Den tekniska utvecklingen i kombination med internet driver en förändring i 

beteendemönstret hos individen. 

(Bengtsson, 2011) 

 

Wilnersson ser däremot den stora trenden med internet vara de allt fler möjligheterna 

till diskussionsforum. Forum för de med samma intressen, de så kallade communities, 

forum där man diskuterar ett företags varor och tjänster men även forum där privata 

personer nyttjar internet genom att föra ut sina åsikter eller rent av att beskriva en helt 

vanlig dag. Detta kopplar jag återigen till Carlsson (2009) som vid sidan av det ökade 

intresset för videoklipp även ser en klar trend i att allt fler använder sig av 

chattfunktion om sådan finns. Dessutom pekar hon på att allt fler unga personer 

skaffar sig en egen blogg som alla är välkomna att kommentera på. 

Bengtsson menar vidare att utvecklingen av nya innehållstjänster och applikationer, 

som till exempel streamad musik, spel och videosamtal skapar ett extra fokus på 

internet eftersom de flesta applikationer kräver en konstant uppkoppling. Han tar upp 

exemplet när han själv åker tunnelbana i Stockholm. Bara för några år sedan läste de 
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flesta gratistidningar när de åkte till jobbet. Dessa utlästa tidningar fanns överallt i 

tunnelbanesystemet. Idag menar Bengtsson att de flesta sitter och läser nyheterna via 

sin telefon eller läsplatta och ett ytterst fåtal läser den tryckta tidningen. Till detta 

kopplar jag Simmons (2008) som lyfter fram hur väl förenligt internet är med den 

postmoderna konsumentens behov. 

Stakston poängterar dock att internet inte är för alla. Hon menar att det fortfarande är 

många kunder som inte är intresserade av tekniken som erbjuds via internet. Ibland 

har kunden via ett medvetet beslut tagit avstånd från de nya möjligheterna men det 

gör inte dessa kunder mindre intressanta för företagen. Wilnersson stödjer det med 

hans uppfattning att andra kommunikationskanaler på inget sätt kommer att försvinna 

inom överskådlig tid. Han tar som exempel upp den äldre målgruppen som när de vill 

komma i kontakt med företagen nästan uteslutande går till en av företagets butiker 

eller tar kontakten per telefon. Detta kopplar jag till Wilson et al (2008) som menar 

att det finns konsumenter som inte är redo eller saknar intresse för den teknik som 

möjliggör direktkommunikation. En teknik som enligt Wilson et al (2008) resulterar i 

en mindre mänsklig kontakt. 

 

4.1.1 Sociala medier 

Andersson anser sociala medier vara ett effektivt verktyg för företag att sprida sitt 

budskap och få sina konsumenter att sedan dela med sig och sprida det vidare till sina 

kontakter. Han definierar det som en virtuell form av marknadsföring och Stakston 

menar att det är enkelheten med sociala medier som gjort temat populärt bland 

användare. Här kopplar jag till Simmons (2008) som anser att marknadsförare 

tvingats inse de nya möjligheter som skapats för att marknadsföra företagens 

varumärke(n).  

Enligt Stakston är Facebook den största plattformen i världen med hela 4,5 miljoner 

svenskar. Det vill jag jämföra med Nilssons (2011) indikation att jämföra Facebooks 

medlemmar med ett lands invånare och att det i så fall kan ses som världens tredje 
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största land. Andersson anser att Facebook har något alla företag vill ha – 800 

miljoner användare. Detta förstärks även av Stakston och Wilnersson som menar att 

Facebook med så många användare är en god plattform för att bedriva kundrelationer. 

Strömberg ser det som att skapandet av nya relationer är väsentligt men det är också 

viktigt att behålla och stärka de relationer som redan finns. Om deras befintliga 

kunder är nöjda, då expanderas även verksamheten. Det ser jag som en koppling till 

Shuen (2008) som anser även hon att Facebook ger en kraftfull möjlighet till att hitta 

nya potentiella kunder.  

 

Sociala medier ger organisationen en stor möjlighet att kunna underhålla sina 

kundrelationer. 

(Stakston, 2011) 

 

Stakston tycker det är viktigt för företag att skapa och behålla relationer och 

konsumenten ser gärna att den blir uppmärksammade. Detta understryks av 

Wilnersson då han beskriver Facebook som ett hjälpmedel och som underlättar för 

organisationen att föra dialogen med redan befintliga kunder. Jag ser en koppling till 

Van Tonder (2003) som poängterar att kunden har förändrats då den har blivit mer 

individualistisk, mer tekniskt anpassad och hela tiden utsatt för kommersiella 

meddelanden. Författaren menar att kundens förändring gör att företag har fått 

omvärdera hur de kommunicerar, det gäller att fånga konsumentens uppmärksamhet. 

Andersson som konsult inom detta ämne råder företag att inleda på Facebook och 

hitta deras användningsområde. Sedan analysera närvaron på Facebook och slutligen 

undersöka om någon annan social plattform behöver läggas till. Wilnersson ser 

likhetstecken med Facebook och kommunikation mellan företag och konsumenter 

(business-to-consumer) samt Twitter med kommunikation mellan företag (business-

to-business).  
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Stakston säger att Facebook är som ett kommunikationshav och YouTube en 

plattform för rörlig bild och diskussion. Hon hävdar att det laddas upp mer än 24 

timmar av videomaterial till YouTube varje minut. Det positiva med YouTube är att 

det du laddar upp på YouTube länkas också in på Facebook, Twitter och bloggar. 

Bengtsson på TeliaSonera ser stora fördelar med YouTube då det läggs upp alla klipp 

som berör företaget, inte bara reklam utan även om Telia.  

Enligt Stakston är Twitter ett måste för företag som har en relation till journalister 

och opinionsbildare. Hon säger att företag måste hantera den kritiska tidsskillnaden 

som finns mellan Twitter och den tryckta informationen i tidningen. Wilnersson 

menar att han ser ökningen av Twitteranvändare komma från företagsvärlden. 

 

Jag bad även samtliga intervjuade personer att beskriva kunderna de möter i de 

sociala medier som företagen agerar inom. I samtliga fall kopplar jag deras 

beskrivning mot Forrester Research (2010) kategorisering, tidigare beskrivet under 

teoriavsnittet. 

Stakston framhåller sitt intresse i att gärna delta i forum där hon känner att hon bidrar 

till samhällsdebatten och gör en poäng i att hon fått ett antal nya kunder genom detta. 

Dessutom för hon en aktiv dialog med mycket engagerade befintliga såväl som 

potentiella kunder via diskussionsforumet på företagets Facebooksida. Om 

kommunikationen via Facebook är mer riktad mot kunderna anser hon att det råder 

stor aktivitet även via Twitter men att den dialogen snarare är mellan kollegor i 

branschen samt intresserade samhällsdebattörer. Jag gör kopplingen dels mot 

Forrester Researchs kategori kreatörer. Dessa beskrivs som användare som reagerar 

på andras innehåll, som kommenterar på bloggar men kanske framförallt deltar i 

diskussionsforum samt producerar digitala artiklar. Jag gör även kopplingen mot 

kategorin konversatörer eftersom användare inom denna kategori är bl.a. mycket 

aktiva på Twitter. 
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Till skillnad mot Stakston menar Bengtsson att hans företag inte engagerar sig 

speciellt mycket i andras sociala medier. Han menar att alla resurser går till att hålla 

en så hög kvalitetsnivå som möjligt på de egna medierna där det råder full aktivitet. 

Eftersom varje inlägg behöver besvaras både professionellt samt inom accepterad 

tidsram har företaget av den anledningen inte prioriterat den externa debatten. Enligt 

Bengtsson omfattar den större delen av den digitala kunddialogen frågor och 

synpunkter om företagets varor och tjänster men varje vecka kommer även ett stort 

antal förslag till förbättringsåtgärder. Till skillnad mot Stakston menar Bengtsson att 

Twitter mycket väl fungerar i dialogen med företagets kunder och företaget har också 

utpekad personal som ansvarar för företagets Twitterkonton. Jag gör här kopplingen 

mot kategorin konversatörer eftersom företaget är mycket aktiv på Twitter samt 

kategorin kritiker eftersom mycket av diskussionen på företagets digitala forum 

handlar om deras varor och tjänster. 

Robert Andersson som själv driver ett mindre företag menar att hans första kunder 

kom från hans egna nätverk av kontakter men att hans arbete sedan spridit sig vidare 

och på så sätt har hans nätverk också expanderat. Han är själv förvånad över att hans 

företags Facebooksida har så många följare. Det, tillsammans med att så många följer 

hans skrivna nyheter via RSS tolkar han som att han har många passiva men 

intresserade potentiella kunder. Människor som är intresserade av den bransch hans 

företag är aktiv inom. Jag gör kopplingen mot den kategori som Forrester Researchs 

benämner som samlare. Inom denna kategori ryms människor som använder sig av 

RSS och/eller lägger till hemsidor som de finner som intressanta.  

Henrik Wilnersson tycker det är roligt med den positiva konversation som nästan 

jämt pågår i företagets sociala medier. Till skillnad från andra företag som 

Wilnersson känner till är antalet negativa skriverier ganska få. Ofta söker kunderna 

råd t.ex. inför kommande tältsemester eller fjällvandring. Företaget har många följare 

men har trots en relativt aktiv diskussionsforum valt att ännu inte släppa in sociala 

medier som verktyg till företagets kundtjänst av resursbrist. Företaget finns aktiv på 

YouTube, Facebook samt Twitter. Jag tycker Wilnerssons beskrivning liknar det som 
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Bengtsson beskrev och gör därför samma koppling. Mot kategorin konversatörer 

eftersom företaget är aktiv på Twitter samt kategorin kritiker eftersom mycket av 

diskussionen på företagets digitala forum handlar om deras varor. 

Under intervjun med Cecilia Strömberg framkom det att de använder social medier 

främst i syfte att kommunicera ut kommande menyer. Deras följare var av den 

anledningen passiva deltagare. Brist på dialog gör att jag kopplar till Forrester 

Research kategori deltagare där passiva användare enbart besöker sociala medier. 

Kopplingen kan även göras till kategorin åskådare, där användarna enbart tar del av 

innehåll på forum samt läser skrivet material. Dessa två kopplingar gäller för samtliga 

intervjuade. 

 
Jag summerar ovanstående resonemang i följande tabell: 

 JMW 

Kommunikation 

TeliaSonera 

AB 

Facebookskolan Outnet.se Middagskorgen 

Kreatörer X     

Konversatörer X X  X  

Kritiker  X  X  

Samlare   X   

Deltagare X X X X X 

Åskådare X X X X X 

Figur 1: Gruppering av respondenters kunder. Källa: Egen 

 

4.2 Företaget 

Andersson menar att den mest påtagliga skillnaden mellan traditionell 

marknadsföring och marknadsföring via sociala medier är kontroll. Han framhäver att 

kontrollbalansen har skiftat, att företagen idag inte har lika mycket makt och kontroll 

som de hade innan kunden sågs som en medaktör, vilket även förstärks av Stakston, 

Bengtsson och Wilnersson. En anknytning kan göras till Sandberg & Targama (2007) 

som belyser det faktum att det finns de som är mer oroliga över den nya ökade 

öppenheten som sociala medierna skapat. En öppenhet enligt författarna som gjort det 
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svårt för företag att behålla kunskapen inom organisationen. Stakston menar dock att 

om en organisation öppnar upp sin kommunikationsplattform för att föra dialog finns 

det en möjlighet att se framåt och identifiera lösningar i kundens problem. Hon menar 

att förmågan att kunna lyssna kan förbättra en redan bra affärsidé. Det gäller att 

lyssna, sen agera.  

 

Det finns en risk att sociala medier kan upplevas som ett tåg som lämnar perrongen och 

förtaget blir ensam kvar och det farligaste de kan göra är att hoppa på sociala medier utan 

att ha en klar strategi och tanke. 

(Bengtsson, 2011) 

 

Samma tankebana har Bengtsson som finner att konsumenter har fått mer makt vilket 

resulterar i att företag måste se kunden och räkna in det som en påverkande faktor. 

Denna påverkan beaktas genom att lyssna på sina kunder, sortera bland information 

och därefter agera. Jag hittar en nära koppling till kundens nya maktposition via 

Desmond (2003) som diskuterar att grupperingar av människor är samhällets 

grundpelare samt Kaplan & Haenlein (2010) som beskriver att kunden kan idag 

framföra sina åsikter om varor/tjänster till företaget men även till andra konsumenter 

och på så sätt även påverka deras konsumtion.  

Wilnersson säger dessutom att om företag kan svara och lösa problem snabbare än 

ens konkurrenter ger det en konkurrensfördel, men det innebär att viljan att utmana 

sig själv måste finnas. Fördelen är att sociala medier kan företag skapa direktkontakt 

med kunder och rätt förvaltat är det en styrka, framförallt i klagomålshanteringen, 

menar Wilnersson. Han tydliggör att i de fallen av missnöje skulle det med hjälp av 

sociala medier kunna lösas på ett snabbt och smidigt sätt. Däremot, fel förvaltat blir 

det endast bad will, det vill säga negativ påverkan, och då hävdar Bengtsson att det är 

bättre utan realtidsarbete. Stakston stödjer Bengtsson med exemplet om företag som 

startar en Facebooksida och sedan inte gör något med den. Andersson bekräftar med 

ett eget exempel om en kund skickar ett ärende via kundtjänst förväntar han sig att 
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det ska ta lite tid och kan i värsta fall vänta ett par dagar på svar, men om kunden 

skickar ett ärende via Facebook förväntar sig han/hon ett svar inom ett par timmar. På 

motsvarande sätt skriver Van Tonder (2003) om serviceleveransen och menar att 

kunden vänder sig till andra leverantörer om organisationen inte uppfyller förväntad 

service. För att förvalta klagomål via sociala medier anser Wilnersson och Bengtsson 

att det krävs resurser i form av tid, manskap och framförallt kunskap. Bengtsson 

preciserar, att hantera kundklagomål via sociala medier är ett relativt nytt fenomen 

och därför extra viktigt med klara riktlinjer att arbeta efter. Dessutom existerar inte 

öppettider inom sociala medier och därför behövs tillräcklig bemanning. 

Strömberg håller med och markerar att företag måste sätta en tydlig gräns till 

användningen av sociala medier. Framförallt refererar hon till Facebook där en 

företagare måste tänka igenom sitt budskap samt frekvensen av användningen 

ordentligt så företaget inte uppfattas komma för nära inpå sina kunder.  

Wilnersson diskuterar att det har skett en förändring i utformningen av 

marknadsföringsstrategierna. Idag räcker det inte att företag enbart marknadsför sig 

via traditionella marknadsföringsmedel vilket också tydliggörs av Bengtsson och 

Strömberg. För att budskapet företagen förmedlar ska få en tyngre genomslagskraft 

behöver företagen idag inkorporera sociala medier i sina kommunikationsstrategier 

och de menar att de nya marknadsföringskanalerna bör ses om ett komplement till de 

mer traditionella: TV, radio, och printannonsering. Ett samband kan ses till Tuten 

(2008) som menar att val av marknadsföringskanal sker utifrån målgruppen.  

 

En viktig sak med sociala medier är att det företaget säger på dessa forum ska även kunna 

säga till kunden ansikte mot ansikte 

(Strömberg, 2011) 

 

När företagen använder sig av sociala medier kan de ibland betraktas som att de 

släpper det kommunicerade budskapet fritt och inte har kontroll vad eller hur det 

sedan tolkas. Andersson menar att när ett företag släpper budskapet fritt till sina 
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mottagare kan de samtidigt analysera formen budskapet tar, hur det sprids och hur 

mottagarna tar emot den. Han menar att genom detta så kan företagen lära sig vad för 

sorts budskap som fungerar hos sina användare och vilka meddelanden som de väljer 

att sprida vidare. Strömberg tar även upp att det är vitalt för företag att vara ärliga i 

sitt budskap till konsumenten. Med detta menar Strömberg att budskap företagen 

förmedlar måste utstråla trovärdighet, annars kan företagets relation till konsumenten 

försämras. Ärlighet är ett centralt begrepp som inte får undervärderas.  

Andersson berättar att dialogen mellan företag och kund är ytterst uppskattad från 

båda håll och på detta vis ger sociala medier företag möjligheten för exponering och 

förbättrad kommunikation till sin omgivning, externt såväl som internt. Däremot är 

det i sociala medier inte lika förutbestämt vem som kommunicerar med vem vilket 

kräver en extra tydlighet i kommunikationen. När konsumenter talar med andra 

kunder så skapas en dialog om exempelvis en produkt eller varumärke. Det kan med 

andra ord kallas för ”snackis” eller ”buzz” men Stakston och Strömberg påvisar att 

det är svårt att skapa en sådan, framför allt för mindre företag.  

Stakston tar upp ett område hon anser vara problematiskt med den fria spridningen av 

budskapet och det är att via sociala medier får budskapet snabba fötter. Hon ser det 

dock som ett problem som kan lösas, för när det har uppstått ett rykte har alla parter 

samma plattform att stå på, det vill säga alla har lika mycket möjligheter att stödja 

och försvara sig om något felaktigt skulle dyka upp. Detta är något som alla 

intervjupersoner argumenterar för, att kunna möta kritik och personers åsikter direkt. 

Det förespråkas av dem alla som en stark och positiv orsak till varför sociala medier 

är ett bra verktyg att använda sig av.  

Enligt Stakston krävs att dialogen via sociala medier måste integreras i företagets 

kommunikation på samma sätt som e-post har integrerats. Hon understryker att 

sociala medier inte får bli ett verktyg som enbart marknadsanställda jobbar med utan 

ska integreras som en del av den dagliga rutinen. På motsvarande sätt bekräftar 

Bengtsson att alla företag och dess anställda kan använda sig av sociala medier men 

på olika sätt, det beror på vad för information och material kanalen fylls med. Jag ser 
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en nära koppling till Grönroos (2008) uttalande om att ett företag kommunicerar med 

sina kunder vare sig de menar det eller inte och beskriver det som oplanerad och 

planerad kommunikation. 

Andersson hävdar att det alltid funnits åsikter om ett företag och deras produkter. 

Han tar som exempel upp åsikter om bra eller dåliga produkter, kundtjänster, 

leveranstider eller personal. Vidare förklaras att dessa åsikter oftast inte nått hela 

vägen till organisationen utan oftast stannat hos konsumenten och dennes inre 

kontaktnät. Stakston hävdar att sociala medier har gjort det enklare för den enskilde 

konsumenten att bli hörd och Bengtsson betonar vikten med att svara och möta dessa 

åsikter och inlägg i realtid. Till det ovan sagda kopplar jag Prahalad och Ramaswamy 

(2004) som lyfter fram betydelsen av att informationstillgängligheten från internet 

har skapat en större medvetenhet om påverkningsmöjligheterna hos konsumenten.  

Bengtsson betonar vikten av att företag bör ta hand om de aktiva och engagerade 

konsumenterna då de är de bästa ambassadörerna som kommer sprida företagets 

budskap på bästa sätt. Stakston kallar det att konsumenten blir en informatör. Hon 

lyfter fram att nöjda kunder är något som företagen ska ta vara på och facebook är ett 

bra verktyg för att underhålla kunden på, men då gäller det att organisationen ger 

konsumenten direktiv om vart de kan finnas. Vidare beskriver Stakston att 

trovärdigheten ökar markant om företagen använder sig av konsumenterna på det 

sättet. Detta anknyter jag till Evans (2008) som säger att konsumenter baserar sina 

köp av produkter/tjänster på andra kunders erfarenheter, exempelvis är internets 

diskussionsforum en bra källa. Stakston understryker även att ett företag bör ta hand 

om de aktiva konsumenterna genom exempelvis skapa online fokusgrupper vars syfte 

är att ge företagets ambassadörer något att känna sig stolta över. Hon menar att 

rekommendationer vänner emellan väger väldigt starkt och det är till dem som 

konsumenter vänder sig för råd, stöd och rekommendationer. Konsumenternas frågor 

handlar mycket om att veta vad företaget säljer eller vill uppnå. 

Enligt Stakston bör företaget skylta med sina aktiviteter i sociala medier genom att 

exempelvis skriva sin adress på Facebook, Twitter eller YouTube i all 
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företagskommunikation. Hon betonar att vill företaget ha följare och en relation med 

konsumenterna måste företagen tala om vart kunden kan hitta dem. För att binda 

kontakter förklarar Wilnersson att det måste visas var företaget är och vad som pågår 

för att ge ett mer personligt intryck. Han fortsätter med att konstatera att ett företag 

säljer mer än en produkt, de säljer en känsla vilket betyder att företaget vill skapa 

kontakt på ett mer känslomässigt plan. Strömberg menar att organisationerna måste 

tänka på samma sätt som att en kund kliver in i en fysisk butik när den kontaktar 

företaget på den virtuella plattformen. Hon förklarar att om företaget inte tar väl hand 

om konsumenten via sociala medier så vore det precis som att personalen i en butik 

inte brydde sig om när en kund sökte deras hjälp och uppmärksamhet. 

 

Företagen missar en massa chanser för att fånga upp signaler. Företagen måste visa att de 

har sett sina kunder genom att exempelvis erbjuda de speciella och exklusiva erbjudande 

vilket i sin tur leder till att de kunder fortsättningsvis blir otroligt bra ambassadörer 

(Stakston, 2011) 

 

Wilnersson säger att när det kommer till all sorts marknadsföring är det en 

självklarhet att det kostar företagen en slant att synas i diverse medier. Han finner det 

klokt att avsätta en del i budgeten till marknadsföring, även när det gäller sociala 

medier och internet. Andersson anser att sociala medier är mer kostnadseffektivt än 

traditionella medier. Wilnersson menar att ett företags strategi nödvändigtvis inte 

behöver vara att få kunden att köpa ens produkter eller tjänster utan det första steget 

kan vara att skapa ett känslomässigt band till varumärket, genom att exempelvis 

”gilla” företaget på Facebook. Efter att ha fått kunderna engagerade och intresserade 

är nästa naturliga steg för kunden att konsumera från företaget. Att konsumenter 

bjuder in företag i deras vardag är en stor möjlighet och något som företagen bör ta 

vara på menar Stakston.  
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4.3 Den enskilde konsumenten 

Wilnersson berör en stor fördel med sociala medier då han beskriver att den 

geografiska barriären eliminerats och skapat en möjlighet för personer och företag att 

nå ut till större målgrupper, vänner såväl som organisationer. Ett samband kan 

kopplas till Shuen (2008) som hävdar att Web 2.0, förutom denna eliminering också 

skapar en enkel direktkontakt. Dagens kund är alltid kontaktbar och som Wilnerson 

uttrycker sig är majoriteten av potentiella kunder alltid tillgängliga då en stor del av 

den svenska befolkningen har tillgång till internet via smartphones, surfplattor eller 

bärbara datorer. Bengtsson håller samma linje som Wilnersson som tydligt ser hur 

internet blir allt viktigare för individen. Han tar som exempel Facebook som i början 

var en applikation för den stationära PC:n i hemmet. När man inte var hemma var 

man inte heller uppkopplad på internet, och Bengtsson beskriver det som icke 

acceptabelt eftersom man då kunde gå miste om uppdateringar som man ville känna 

till. När enheterna blev mindre blev det också lättare att bära dessa med sig och i och 

med ”smartphone” lanseringen erbjöds plötsligt möjligheten till att jämt vara 

uppkopplad på internet. Bengtsson hävdar att individen med hjälp av internet lever i 

en digital värld idag utan att han/hon tänker på det. Skulle individen tänka på det, om 

individen till exempel skulle stå inför ett val att vara utan internet för en vecka, tror 

inte Bengtsson att speciellt många skulle acceptera att vara utan det som internet 

erbjuder i form av TV, musik, film, sociala nätverk, samtal, spel och shopping. Jag 

kopplar detta till Wilson et al (2008) som hävdar att allt fler besöker en organisations 

hemsida istället för att fysiskt söka upp personal på företaget. 

Stakston tar möjligheterna till att ständigt vara uppkopplad på internet ett steg vidare 

med att berätta att ordet arbetsplats är under förändring. Förr handlade konceptet med 

att ha ett jobb till stor del om att gå till en viss plats – kontoret – och utföra ett arbete. 

Hon menar att ena halvan av den definitionen håller, med hjälp av internet, att suddas 

ut. Det är utförandet som är det viktiga, inte var det sker. Detta kopplar jag mot 

Grönroos (2008) när han beskriver att den teknologiska utvecklingen möjliggjort för 
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konsumenten att alltid bli nådd, oavsett om de befinner sig hemma, i bilen eller på ett 

hotell i ett annat land. 

Ett annat signum som karakteriserar sociala medier är att kommunikationen kan föras 

vidare av andra kunder på en större skala, eller som Stakston och Andersson kallar 

det – kunder har blivit ambassadörer. Jag ser likheter med hur Gummesson (2008) 

resonerar då en trogen kund är en bättre marknadsförare och har en större påverkan 

än den professionella marknadsföraren. Stakston tycker att arbete med sociala medier 

gör att den kreativa inblandningen har minskat. Jag ser en nära koppling till Grönroos 

(2008) som menar att kunden skapar och påverkar sin egen upplevelse av tjänster 

genom sin medverkan. Andersson säger att via sociala medier kan människor påverka 

varandra i bredare utsträckning. Genom att lägga upp filmer eller kommentarer på 

YouTube eller Facebook menar han att de når till andra människor, fler än vad det 

var möjligt innan sociala mediers uppkomst vilket kan påverka företags image, 

positivt som negativt.  

Stakston framhåller även att det som äger rum i verkliga livet också händer på 

internet och att gränsen mellan dessa två dimensioner har suddas ut. Med detta menar 

hon att maktstrukturer och hierarkier som finns i verkliga livet även förflyttas till 

internet. Hon diskuterar att internets utveckling har skapat många möjligheter för 

företagare och marknadsförare, framförallt genom att internet har bidragit till 

förändringen av konsumentens beteende. Jag kopplar en viss närhet här till Ojasalo 

(2003) som säger att en kund som används som medproducent ger större lojalitet hos 

konsumenten. 

 

Genom att gränserna har suddats ut och konsumenten har blivit mer kontaktbar och aktiv 

har det resulterat i att konsumtionen har fått mycket mer utrymme på den digitala arenan. 

(Stakston, 2011) 

 

Kunden har blivit kunnigare, mer engagerad och vill idag bli sedd som en unik 

individ enligt Bengtsson och även om de vet att de blir behandlade på samma sätt 
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som alla andra vill de känna sig speciella. Bengtsson argumenterar att syftet med 

sociala medier ur ett företags perspektiv är att kunden ska bjudas in till samtal och att 

det ska skapas en tvåvägskommunikation mellan företaget och konsumenten. Jag 

finner ett samband med Carlsson (2009) att utöver denna tvåvägskommunikation kan 

företag dra nytta av kunskap om vad kunder vill ha. Hon vidareutvecklar att 

företagens främsta funktion inte bara är att sprida men även söka efter önskad 

feedback, till exempel om varor, tjänster eller nöjen. 

 

Tabellen nedan summerar de intervjuade personernas åsikter om nyckelbegrepp som 

hanteras i uppsatsen: 

 JMW 

Kommunikation 

TeliaSonera 

AB 

Facebook-skolan Outnet.se Middagskorgen 

Anpassningsbart Kunden vill känna 

sig 

uppmärksammad 

 Ärlighet är ett 

centralt begrepp 

som inte får 

undervärderas 

 Viktigt att tänka 

igenom sitt 

innehåll så man 

inte kommer för 

nära sina kunder 

Realtid Stora möjligheter 

till att snabbare 

identifiera 

lösningar på 

kunders problem 

Statiska sidor 

skapar ”bad 

will” 

Dialog mellan 

företag och kund 

uppskattas, 

sociala medier 

förbättrar 

kommunikationen 

En stor trend 

med internet 

är alla dessa 

diskussions-

forum 

 

Effektivt Det är enkelheten 

som gjort temat 

populärt 

Alla anställda 

kan använda sig 

av sociala 

medier men på 

olika sätt 

Sociala medier är 

mer 

kostnadseffektivt 

än andra medier 

 Med befintligt 

nöjda kunder 

expanderar 

verksamheten 

Kundens makt Med sociala 

medier får 

budskap ”snabba 

fötter” 

Konsumenter 

har fått mer 

makt vilket 

påverkar 

företagen 

Sociala medier 

minskar 

företagens 

möjlighet till 

kontroll 

 När kunder talar 

med varandra kan 

det skapas ”buzz” 

eller ”snackisar” 
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 JMW 

Kommunikation 

TeliaSonera 

AB 

Facebook-skolan Outnet.se Middagskorgen 

Egen 

resursplanering 

 Det finns inga 

speciella 

öppettider i 

denna värld 

Genom att släppa 

budskapet fritt 

skapas möjlighet 

att mäta hur det 

sprids och tas 

emot 

Att hantera 
klagomål via 

sociala 
medier 
kräver 

resurser i 
form av tid, 

manskap och 
kunskap 

Man måste sätta 

en tydlig gräns 

hur sociala medier 

ska användas 

Nytt beteende-

mönster 

Sociala medier 

har gjort det 

enklare för den 

enskilde 

konsumenten att 

bli hörd 

Nyckelordet är 
interaktivitet 

 Företagen 
säljer mer än 
en produkt, 
de säljer en 

känsla 

Organisationerna 
måste tänka på 
samma sätt som 

om kunder kliver 
in i en butik 

Stor spridning Sociala medier tar 

allt mer plats 

 Sociala medier, 

ett effektivt 

verktyg för att 

sprida ett budskap 

Med sociala 

medier 

elimineras 

den 

geografiska 

barriären 

Viktigt att både 

skapa nya 

relationer samt 

underhålla 

befintliga 

Snabba 

förändringar 

Mer än hälften av 

Sveriges 

befolkning 

använder internet 

Den tekniska 

utvecklingen 

driver 

förändring i 

beteende-

mönstret 

 Sociala 

mediers 

snabbhet 

skapar 

konkurrens-

fördelar 

Det som händer i 

verkliga livet 

händer även på 

internet 

Figur 2: Respondenters svar på nyckelbegrepp. Källa: Egen 

 

4.4 Tolkning 

Den tidigare skrivna empirin kommer nu att utvecklas ytterligare genom att den 

kompletteras med egna tolkningar. Tolkningarna kommer att vara utifrån ett 

företagsperspektiv. För åskådlighetens skull kommer dessutom en modell användas i 

form av en SWOT-analys.  
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Oftast har de intervjuade personerna en gemensam syn på sociala medier trots att de 

representerar företag med olika intressen och storlek. Enmansföretag såväl som 

internationella koncerner. Min tolkning är att beteendet från kunder och företag som 

agerar inom sociala medier är detsamma oavsett bransch och storlek på företag. 

Samtidigt är jag medveten om att det finns ett mycket stort mörkertal i form av 

kunder som de intervjuade aldrig kommer i kontakt med. Kunder som enbart 

tittar/läser men inte bidrar till diskussion, de grupper som Forrester Research 

benämner som deltagare och åskådare. Trots detta mörkertal anser jag att den djupa 

kunskap som de intervjuade personerna besitter inom ämnet sociala medier i 

kombination med deras samstämmiga uppfattningar bekräftar ett troligt beteende.  

 

 
Figur 3: SWOT-analys. Källa: Egen 

 

Styrkor 

Anpassningsbart – Jag anser en stor styrka med sociala medier är den flexibilitet 

som kanalen erbjuder, såväl för kund som företag. Dagens kunder vill känna sig 

Styrkor 

Anpassningsbart 
Effektivt 

Svagheter 

Egen resursplanering 
Nytt beteendemöster 

Möjligheter 

Realtid 
Stor spridning 

Hot 

Kundens makt 
Snabba förändringar 

Sociala 
Medier 
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speciell och utvald samtidigt som att företagen vill nå ut till så många som möjligt till 

en liten kostnad. Sociala medier möjliggör individuella dialoger som är synliga och 

läsbara för alla. 

Effektivt – Jag har förstått att enkelheten gör att alla anställda kan arbeta med sociala 

medier och det är i regel kostnadsfritt att skapa en företagsprofil. Det tillsammans ger 

en stor styrka och jag tolkar det som att inget företag behöver känna sig exkluderad i 

sin strävan efter effektivare arbetsverktyg. 

 

Svagheter 

Egen resursplanering – Sociala medier kräver sin egen planering i form av tid och 

manskap. Jag ser en betydande risk i att företag, i sin iver att komma igång, inte gör 

en nödvändig planering vilket kan resultera i negativa kundreaktioner. 

Nytt beteendemönster – Efter genomförandet av samtliga intervjuer har jag förstått 

att organisationer som använder sociala medier ska fokusera på kunddialogen. Det är 

inte själva varan de säljer som är det primära. Många gånger krävs en 

attitydförändring hos företag vilket jag tolkar som en stor utmaning eftersom ett 

eventuellt misslyckande riskerar negativa kundreaktioner. 

 

Möjligheter 

Realtid – Företag som använder sig av sociala medier har möjlighet till att reagera på 

kunders synpunkter/klagomål samtidigt som kunden skriver om dem. Detta ser jag 

som en stor möjlighet eftersom företagen hinner agera snabbt och synligt inför andra. 

Min tolkning är också att ett sådant agerande flyttar fram företagets position 

gentemot konkurrenterna. 

 Stor spridning – Människan lever i en allt mer digital värld. Att vara uppkopplad 

mot internet tillhör vardagen och det innebär i sin tur att sociala medier får allt större 

utrymme i människors medvetande. Min tolkning är att sociala medier öppnar upp för 
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nya innovativa sätt att göra affärer på för företagen, speciellt om man dessutom tar i 

beaktning att det inte finns några geografiska gränser inom internet. 

 

Hot 

Kundens makt – Med sociala medier tvingas företag öppna upp sin tidigare 

envägskommunikation till att istället förlita sig på en dialog kunder emellan vilket jag 

ser som ett reellt hot. Mitt resonemang baseras på att ett företags budskap och 

information lätt kan förvrängas och jag ser en risk i att kommunikation uppstår som 

inte har med sammanhanget att göra. 

Snabba förändringar – Den tekniska utvecklingen driver förändringar i personers 

beteendemönster och eftersom sociala medier är ett ungt fenomen ser jag det svårt att 

sia om vad morgondagens teknik för med sig. Dessa ständiga tekniska förändringar 

tolkar jag därför som starka hot eftersom även företag som bevisligen har ett 

engagemang i sociala medier kan vara hjälplöst efter när ny teknik introduceras. 
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5. SLUTSATS 

I detta kapitel kommer jag först påminna läsaren om de problemfrågor jag ställt i 

början av uppsatsen, därefter kommer jag att svara på problemfrågorna som 

delslutsatser samt avsluta med en slutdiskussion som fungerar som en summering. 

Uppsatsen avrundas med en rekommendation till fortsatt forskning. 

 

5.1 Inledning 

I början av uppsatsen skrev jag två forskningsfrågor och en syftesformulering som 

har följt mig genom skrivandet. Syftet till uppsatsen är baserat på mitt genuina 

teknikintresse. Jag följer utvecklingen och ser hur kunder med hjälp av internet 

alltmer associerar sig med olika branscher. Jag såg i inledningen av arbetet att jag 

behövde begränsa mig till några få områden och bestämde mig då för att avgränsa 

mig till företagens relation till sociala medier. Uppsatsens syfte blev: 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för sociala mediers betydelse för 

företagen samt hur företag använder sociala medier i sin dialog med sina kunder. 

 

 

Följande forskningsfrågor har jag ställt: 

! Vad styr företagens val om att använda sociala medier eller inte? 

! Hur använder företag sociala medier i sin kunddialog? 

 

För att besvara syftet kommer jag att använda mig av svaren till mina delfrågor för att 

skapa en överblick av mitt resonemang, och därefter avsluta med en slutdiskussion 

som summerar vad jag funnit. 

 

 
 



 

  51 (66) 
 

5.2 Vad styr företagens val om att använda sociala medier eller inte? 

Syftet för ett företag att optimera sin marknadskommunikation är att få ut så mycket 

som möjligt per spenderad marknadskrona. Under uppsatsskrivandet har det kommit 

till min kännedom att val av målgrupp styr om företag använder sig av sociala 

medier. Här finns ett stöd från både teori och empiri att det är de yngre 

konsumenterna som är mest intresserade att prova ny teknik samt att många av de 

äldre kunderna fortfarande tvekar. Det har nämnts orsaker som osäkerhet med 

datorer, vanans makt att man alltid gjort på ett visst sätt och/eller att kunden föredrar 

enbart personlig kontakt. Detta måste respekteras om den äldre generationen tillhör 

en målgrupp man är intresserad av. Därför har företag som riktat sig till en 

medelålders eller en äldre målgrupp generellt mindre aktiviteter inom området sociala 

medier. Företag som riktar sig mot den yngre publiken använder sig i vissa fall enbart 

av sociala medier i sin kommunikation. Dessutom verkar det också vara att man 

deltar i flera forum.  

För de företag som funderar på att arbeta med sociala medier rekommenderar en av 

de intervjuade, Wilnersson, att börja med Facebook. Den plattform som är störst till 

antal användare. Viktigt är sedan att utvärdera initiativet vilket jag anser är ett bra 

förslag eftersom det framkommit att resurser i form av både tid och pengar kan vara 

en utmaning. Fel fokus kan innebära en Facebooksida som inte visar på någon 

aktivitet och i slutänden ge negativ effekt i form av tappat intresse från kunderna. 

Aktiva företag använder ofta även Twitterkonto men där har respondenter låtit mig 

förstå att ofta är målgruppen andra företag, journalister och opinionsbildare. De mer 

avancerade användarna av sociala medier äger även ett konto på YouTube med egen 

producerad film och reklam.  

 

En intressant iakttagelse har varit att ingen intervjuad respondent haft förtroende för 

annonsering via sociala medier i syfte att öka försäljning. De har endast registrerat en 

ökat klickfrekvens. Till skillnad mot de intervjuade ser jag det fortfarande som 

positivt eftersom ingen försäljning sker utan väckt intresse hos kund. 
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5.3 Hur använder företag sociala medier i sin kunddialog? 

I mitt arbete med uppsatsen framgick det att företag ser betydelsen av sociala medier 

och dess styrka men att resurser inte finns för att dra nytta av alla fördelar som 

sociala medier kan ge. Jag förstår att många organisationer inte gjort en 

konsekvensanalys av ett tidigare taget strategibeslut att arbeta med sociala medier och 

därmed inte insett att sociala medier kräver ett nytt sätt att arbeta samt en 

beteendeförändring. Därför har det uppstått två grupper av företag som arbetar med 

sociala medier. Dels de som gärna vill vara med men inte leda utvecklingen och dels 

den grupp som fullt ut ser möjligheterna, agerar därefter och på så vis leder 

utvecklingen. 

Beträffande den första gruppen av företag ifrågasätter jag om företagen alla gånger 

känner till varför de själva anser sociala medier som viktiga. Jag får känslan att 

många företag ser sociala medier som en separat företeelse och saknar insikten av att 

exempelvis Facebook även fungerar som en uppsamlingskanal för all kommunikation 

företaget har. Ett av de intervjuade företagen uttryckte även en oro att komma för 

nära sina kunder. Jag bedömer utmaningen i de allra flesta fall vara att få till stånd 

den personliga kommunikationen och om den fungerar, men händelsevis uppfattas för 

integritetskränkande, handlar det snarare om en finjustering. Här känner jag att det 

fortfarande finns ett utbildningsbehov för många företag och dess anställda.  

Den andra gruppen som även allokerar resurser utnyttjar sociala mediers 

realtidskommunikation. Att arbeta i realtid ger företaget en personlighet och själ 

vilket i sin tur skapar en starkare relation mellan kund och företag. I slutänden ger det 

också mest troligt en bättre förståelse för företagets agerande. De företagen är även 

bättre rustade om den tidigare goda kundrelationen förändras radikalt negativt. 

Wilnersson, en av de intervjuade personerna; betonar det positiva i den situationen. 

Våra konkurrenter befinner sig i samma situation och om vi, företaget, redan har 

nöjda kunder påverkar de kund-kund relationen positivt och i slutänden skapas för 

oss nya kunder och ny försäljning.  
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Företagen använder idag sociala medier till stor del för att underhålla en god 

kunddialog.  

 

Att kundärenden hanteras via sociala medier uppskattas av många men sätter även 

press på företaget att agera mycket snabbare än vid vanlig hantering. Många av de 

intervjuade företagen poängterade betydelsen av att först bygga relationen och 

därefter skapa eventuell försäljning som en tvåstegsraket, en prioritetsordning som 

känns rätt för mig. En bra kundrelation uppfattas som en nyckelfaktor för en 

merförsäljning. Ett företag jämförde den virtuella kundrelationen med ett fysiskt 

besök i en av företagets butiker. En kund som kliver in i butiken och personalen ser 

det som en självklarhet att hälsa kunden välkommen och frågar om det är något 

kunden vill ha hjälp med. Samma självklarhet ska finnas i den virtuella världen, en 

intressant jämförelse enligt mitt tycke. 

Beträffande produktutveckling upplever jag en skillnad mellan den lästa teorin och 

den spegelbild jag fått genom de intervjuer jag gjort. Mycket av litteraturen tar upp 

möjligheterna med att produktutveckla, företag tillsammans med kund, men ingen av 

de tillfrågade ser det som ett prioriterat område. Jag bedömer anledningen vara att 

företagen inte är mogna för att ta det steget. Resurser och rutiner är fortfarande under 

uppbyggnad. 

 

5.4 Slutdiskussion 

I min problemdiskussion skrev jag att det finns många förespråkare som menar att 

organisationer inte har råd att stå utanför den rådande utvecklingen inom sociala 

medier, men bilden är mer komplex. På ett imponerande sätt har de flesta 

respondenter visat en stor kunskap inom området sociala medier men samtidigt har de 

många gånger uttryckt att kunskaperna inte finns inom företaget. Det råder alltså en 

form av nybyggaranda bland de som arbetar med sociala medier. För mig har det i 

arbetet med undersökningen framkommit att företagens engagemang inom sociala 

medier handlar om två saker, målgrupp och tid. Om företagets målgrupp enbart 
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tillhör den yngre generationen kan det mycket väl bli att företaget förlorar mot 

konkurrenter om man uteblir från den virtuella arenan. Denna målgrupp förväntar sig 

att hitta företagets information inom de sociala medierna. Företag med inriktning på 

äldre målgrupper och som fortfarande arbetar på det traditionella sättet med 

marknadsföring behöver däremot inte oroa sig. De flesta från målgruppen har inga 

planer att förändra sitt beteende. På längre sikt kommer däremot betydelsen av 

sociala medier att öka men det finns fortfarande tid att förbereda sig. 

 

5.5 Fortsatt forskning 

Jag har i denna uppsats konstaterat att all aktivitet fångas upp av de sociala medierna 

men kunskapen om sociala medier finns hos några få personer i respektive företag. 

Mitt förslag till vidare forskning är att fördjupa sig i området vilken framtida 

kompetens företagen behöver samt resurser i form av personal och kapital för att bli 

en spelare att räkna med på den virtuella sociala arenan. Jag har även stött på frågan 

om att sociala medier vid ett visst stadium uppfattas som integritetskränkande. Var 

denna gräns går någonstans är också ett ämne jag kan rekommendera för vidare 

forskning.  
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Bilaga 1 

 
YouTube, Twitter och Facebook 

YouTube är en av de största spelarna på marknaden sociala medier och deras slogan 

”Broadcast Yourself” speglar företagets idé – att tillhandahålla möjlighet för 

videouppladdning. Snickars och Vonderau (2009) skriver att YouTube från början 

bara var en i mängden av aktörer som alla siktade mot att försöka sudda ut varandra 

men  

YouTube hade något som gjorde dem unik. YouTubes sida är uppbyggd på ett sätt att 

användarna kan dela med sig av videoklipp och andra se på videoklippen och 

respondera (Burgess & Green, 2009). Författarna skriver att sedan Google köpte 

YouTube så har sidan vuxit och i april 2008 fanns det över 85 miljoner videoklipp på 

sajten. Snickars & Vonderau (2009) skriver att det fanns perioder som YouTube 

växte med hela 75 % per vecka vilket gjorde YouTube till den snabbast växande 

webbsidan i världen. Burgess & Green (2009) förklarar att hemligheten bakom 

YouTubes framgång är att de har legat rätt i tiden då rörlig bild på internet var något 

nytt och de fick mycket uppmärksamhet i media. Författarna skriver vidare att en 

människa som marknadsför sig på YouTube kan enkelt få hjälp av sina anhängare att 

bli populär då den sprids lätt med hjälp av människor som rekommenderar det till 

andra. 

Enligt Comm (2009) är Twitter en tjänst som gör det lätt för anhängare att sprida 

information om vad de gör och vad de tycker om på nätet. Att följa varandra är enligt 

författaren ett karaktärsdrag inom Twitter och ett effektivt kommunikationsmedel då 

användarna endast har 140 tecken tillgodo. Detta gör enligt författaren Twitter till ett 

exempel på en mikroblogg-tjänst.  

Shuen (2008) beskriver Facebook som ett socialt nätverk som liknar en microblogg 

med fler möjligheter. En indikator på sociala mediers framgång är Facebook där 

antalet medlemmar överskrider USA:s befolkningsmängd och skulle kunna ses som 

världens tredje största land (Nilsson, 2011). Facebook är nuförtiden en vanlig plats 
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för företag att marknadsföra sig då det ses som en kraftfull möjlighet att hitta nya 

kunder samt att bygga och hantera befintliga kundrelationer (Shuen 2008). I Shuens 

(2008) jämförelse med andra traditionella marknadsföringsmetoder hävdar hon att en 

vän på Facebook spelar stor roll vid inköp av nya produkter. Att Facebook blivit så 

omtyckt menar Nilsson (2011) bero på tjänstens möjlighet att fylla behovet av 

individualisering genom kundens möjlighet till att forma sin egen identitet utifrån 

egna önskemål. 
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Bilaga 2 

 

Ämnespresentation - Sociala medier 
 

Vi är studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi har studerat ekonomi, 

marknadsföring och just nu skriver vi vår kandidatuppsats. Fokuset i studien är 

sociala medier och dess inverkan på företagens kommunikations- och 

marknadsföringsstrategier. Vi vill tacka dig i förväg för din medverkan då den är 

essentiell för undersökning. Om Du av någon anledning skulle vilja vara anonym, 

respekteras det. Anonymiteten kommer inte att påverka resultatet.  

 
Det senaste decenniet har marknadsföringen förändrats och idag är konsumenter mer 

aktiva, mer självständiga och mer kunniga än vad de någonsin har varit. Även den 

teknologiska utvecklingen har blomstrat och tillsammans med det förändrade 

kundbeteendet är företag idag tvungna att anpassa sina kommunikationsstrategier för 

att mer framgångsrikt, marknadsföra sig till den nya moderna kundbasen. Den 

teknologiska utvecklingen har skapat en helt ny spelplan för både konsumenter och 

företagen. Kunderna idag är inte enbart passiva mottagare i produktutvecklingsfasen 

utan konsumenterna har tagit på sig rollen som marknadsförare.  Sociala medier är ett 

nytt och växande verktyg inom marknadsföring och några av de mest framträdande 

och största aktörerna idag är Facebook, Twitter och YouTube. Genom Sociala Medier 

börjar allt fler kunder tillverka och publicera kommersiella budskap kopplade till 

olika varumärken vilket gör att företagen inte längre har full kontroll över 

marknadsföringen. Det senaste decenniet har deras tillväxt ökat markant och i dagens 

samhälle är det allmänt vedertaget att användare av sociala medier har en egen 

jargong där de uttrycker sig med egna termer. En indikator på sociala mediers 

framgång är Facebook där antalet medlemmar överskrider USA:s befolkningsmängd 

och skulle kunna ses som världens tredje största land. 
 
Sociala medier öppnar upp för en dialog och inblick i hur kunderna resonerar vilket 
företag kan dra nytta av och generera kunskap om vad kunderna vill ha. Deras 
främsta funktion är inte bara att sprida men även söka efter önskad information, till 
exempel om varor, tjänster eller nöjen. Således har sociala medier öppnat upp för 
dialog mellan kunden och företaget.  
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Bilaga 3 

 
Intervjufrågor  
 

1. Hur definierar ni sociala medier? 

 

2. Om du ställer sociala medier mot de mer traditionella 
marknadsföringsmedlen, vad skiljer dem mest åt? 

- För - och nackdelar med sociala medier. 
 

3. Finns det något utmärkande drag vid användning av social media som 

strategi? 

 

4. Finns det någon målgrupp som tilltalas mest med denna typ av 

marknadsföring? 

 

5. Finns det någon tanke med vilken typ av sociala medier som Ni använder? 

Föredrar Ni exempelvis Facebook, Twitter eller något annat? 

 

6. Passar sociala medier för alla företag? 
- Finns det undantag? 
 

7. Jämfört med traditionell marknadsföring, hur ställer ni er till sociala medier, 
ur ett ekonomiskt perspektiv? 

- Tidsmässigt, hur mycket tid kräver sociala medier jämfört med 
traditionell marknadsföring? (olika typer av kostnader) 

 

8. Hur jobbar ett vanligt företag med sociala medier? Hur använder de sig av 

sociala medier, vad är det de köper, hur annonserar de och på vilket sätt? 

 

9. Hur kan ett företag arbeta med sociala medier? 

 

10. Ligger sociala medier rätt i tiden?  Är det en trend? 

 

11. Finns det en stor efterfrågan efter att kunna marknadsföra sig genom sociala 

medier? 
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12. Vad är det vanligaste företagare undrar över när det gäller användningen av 

sociala medier? 

 

13. Finns det några avgränsningar när det gäller marknadsföringen via sociala 

medier? (Geografiska, demografiska, kulturella, socioekonomiska..)  

 

14. Vad anser du om Facebook, Twitter och YouTube som marknadsförings 
kanal?  

- För- och nackdelar? 
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