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Abstract 

Title: Social Medias affection on marketing – A study of why companies use social media as a 

marketing channel. 

Authors:  Papadopoulou J. – Hallak A. 

Tutor: Lars Vigerland 

Examiner: Erik Borg 

Purpose: The purpose of this study is to investigate and discover the intention(s) behind 

company’s use of social media as a marketing channel. The purpose will be divided into a 

research question. 

Method: The study is of a qualitative type and a semi-structured model was applied. The data 

was gathered by interviewing ten different companies, all of which using social media in 

some way. 

Theory: The study is comprised of the following theories: Viral marketing, the AIDA-model and 

the linear communication model. 

Empirics: The answers from the interviews are briefly presented in this section. The questions 

given during the interviews and the answers are presented as an attachment.  

Conclusion: Through analyzing the gathered data, we have been able to answer the purpose 

of this study with the goal of discovering what intentions a company might have when 

deciding to use social media as a marketing channel. Companies want to create a dialog with 

their customers and strengthen their relationship with them. They want to be available 

constantly and receive feedback in order to grow and attend to whatever flaws they may have. 

According to the companies interviewed, the greatest disadvantage with social media is the 

ability to rapidly spread negative information. 

Keywords: Marketing channel, social media, communication 



 
 

Sammanfattning 

Titel: Sociala mediers påverkan på marknadsföring – En studie om varför företag använder 

sig av sociala medier som marknadsföringskanal  

 

Författare: Papadopoulou J. – Hallak A.  

 

Handledare: Lars Vigerland 

 

Examinator: Erik Borg 

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka avsikter företag kan ha med att använda sociala 

medier som en marknadsföringskanal. Syftet kommer brytas ner i en frågeställning.  

 

Metod: Studien har genomförts genom en kvalitativ ansats. En semi-strukturerad mall 

tillämpades. Kvalitativa ansatsen var genom att intervjua tio olika företag som närvara på 

sociala medier.  

 

Teori: Denna studie innehåller följande teorier – viral marknadsföring, AIDA-modellen, och 

linjära kommunikationsmodellen.   

  

Empirin: Här presenteras informanternas svar kortfattat. Intervjumallen men utförliga frågor 

och svar framgår som bilaga.  

Slutsats: Genom att analysera den insamlade data har vi lyckats besvara studiens syfte som 

syftar till att undersöka vilka avsikter företag kan ha med att använda sociala medier som en 

marknadsföringskanal. Företag vill skapa en dialog med sina kunder och stärka 

kundrelationen. De vill ständigt vara tillgängliga för sina kunder och få feedback för att växa 

och åtgärd sina brister. Den största nackdelen med sociala medier enligt studiens involverade 

företag är den hastiga spridningseffekten av negativ information. 

 

Nyckelord: Marknadsföringskanal, sociala medier, kommunikation 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................................... 2 

1.2 Problemdiskussion ....................................................................................................................... 3 

1.3 Syfte & Frågeställning ................................................................................................................ 4 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................. 4 

2. Teori .................................................................................................................................................... 5 

2.1  Viral marknadsföring ................................................................................................................ 6 

2.2 AIDA ............................................................................................................................................. 7 

2.3 Den linjära kommunikationsmodellen ...................................................................................... 7 

2.4 Word of Mouth ............................................................................................................................. 8 

3. Metod .................................................................................................................................................. 9 

3.1 Undersökningsansats ................................................................................................................... 9 

3.2 Population & Urvalsram ............................................................................................................. 9 

3.3 Tillvägagångsätt ......................................................................................................................... 10 

3.3.1 Kvantitativ forskning ......................................................................................................... 10 

3.3.2 Kvalitativ forskning............................................................................................................ 10 

3.3.3 Personliga intervjuer ............................................................................................................... 10 

3.4 Vetenskaplig ansats ................................................................................................................... 11 

3.5 Informationsinsamling .............................................................................................................. 12 

3.6 Metodreflektion ......................................................................................................................... 13 

3.6.1 Reliabilitet ........................................................................................................................... 13 

3.6.2 Validitet ............................................................................................................................... 14 

3.6.3 Etik ....................................................................................................................................... 14 

3.6.4 Objektivitet ......................................................................................................................... 15 

3.7 Metodkritik ................................................................................................................................ 15 

3.8 Källkritik .................................................................................................................................... 16 

4. Empirin .............................................................................................................................................. 17 

4.1  SALT ............................................................................................................................................ 17 

4.2 Bavaria ....................................................................................................................................... 18 

4.3 Comprend.................................................................................................................................... 18 

4.4 NOGA ........................................................................................................................................... 19 

4.5 Gentel Price ................................................................................................................................. 20 

4.6 Q-telecom ................................................................................................................................... 20 



 
 

4.7 Bumperball .................................................................................................................................. 21 

4.8 Nicole .......................................................................................................................................... 22 

4.9 Argon wonder ............................................................................................................................. 23 

4.10 Zoom out media center ............................................................................................................ 23 

4.11 Intervjumall ............................................................................................................................... 24 

5. Analys ................................................................................................................................................ 25 

6. Slutsats .............................................................................................................................................. 30 

Referenslista .......................................................................................................................................... 32 

 

  



 
 

Begreppsdefinition 

 

Blogg: En blogg är en öppen dagbok som är personlig, men som andra kan ta del av och 

kommentera. På så sätt kan man kommunicera och skapa en dagbok om olika ämnen.  

(NE Nationalencyklopedin AB 2015) 

 

Facebook: En nätbaserad gemenskap, där man kan bygga ett nätverk med varandra. Ett sätt 

att kunna synas. (NE Nationalencyklopedin AB 2015) 

 

Instagram: En app som gör det möjligt för användare att lägga upp och tala genom bilder. 

NE (Nationalencyklopedin AB 2015) 

 

 

Reklam: Ett medel som företag använder när de ska marknadsföra en vara eller en tjänst, för 

att den ska nå ut till sin kundgrupp och öka försäljningen.  

(NE Nationalencyklopedin AB 2015) 

 

Sociala medier: ”Sociala medier” är ett namn för alla kommunikationskanaler som är till för 

att användarna ska kommunicera med varandra via till exempel bilder och texter. I sociala 

medier så är det användarna som producerar innehållet som de använder sig av.  

(NE Nationalencyklopedin AB 2015) 
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1. Inledning 

Inledande kapitel ger en introduktion till fenomenet sociala medier. Vidare presenteras 

bakgrunden och problemdiskussionen. Därefter finner vi studiens problematik och skapar ett 

syfte som ska besvaras med hjälp av en frågeställning. Slutligen presenterar vi studiens 

avgränsning. 

Det var under 2000-talet som begreppet sociala medier introducerades för omvärlden och som 

kom att inta en större roll i människors liv. Viljan och de ökade möjligheterna att kunna ta 

kontakt med varandra, oberoende av tid och rum var det som drev fenomenet sociala medier 

framåt.  Idag finns det flera exempel på digitala sociala nätverk: Facebook, Instagram, 

Twitter, olika bloggar och forum (Åblad, 2011).  

   Sociala medierna skapar nya möjligheter för människor att interagera och utbyta 

erfarenheter med varandra. Genom att närvara på sociala medier skapas svärmar, detta leder i 

sin tur till nät gemenskaper som inte är hämmade av geografiska gränser (Mortazavi 2011). 

Kunder använder inte internet och sociala medier endast i syfte att söka upp information om 

produkterna utan även för att bekanta sig med de olika företagen (Hanna et al. 2011). Dessa 

kunder är också angelägna om att bekanta sig med andra kunder som erhåller intressant 

information om företaget. Marknadsföringsbegreppet tenderar att skapa en dålig association 

bland allmänheten. Anledningen till detta är att människor tenderar att förknippa företagens 

marknadsföring med reklam och försäljning, såsom tv-reklam, telefonförsäljning, mailutskick 

och annonser (Pahlberg & Bengtson, 2013). 

   Marknadsföringen är trots detta en viktig del av ett företag, och deras arbete med att ha 

nöjda och tillfredsställda kunder (Kotler et al. 2011).  

Enligt Jober & Fahy (2006) krävs marknadsföring inom ett företag för att lyckas identifiera 

nya kunders behov och inte enbart fokusera på att behålla sina befintliga kunder.  

   Att marknadsföra handlar snarare om att skapa ett nytt behov hos kunden, för att sedan 

kunna bygga vidare på nuvarande relationer. Att närvara på sociala medier ger företagen en 

ökad förståelse och kunskap kring kundbeteendet. När man som företag lyckats inhämta den 

viktiga informationen om kundens beteendemönster kan sociala medier vara viktiga kanaler 

för att leda utvecklingen av marknadsföringen framåt. Senare kommer detta skapa nya sätt för 

företagen att integrera med sina kunder (Habibi et al. 2014). 
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1.1 Bakgrund  

Sociala medier är internetbaserat och ett samlingsbegrepp för olika tjänster på internet. Syftet 

med sociala medier är att förenkla samspelet mellan individer, men även att skapa nya 

relationer (Safko & Brake 2009).  

   Sociala medier har de senaste fem åren succesivt utvecklats, detta eftersom web 2.0 slog 

igenom främst vad gäller sättet att dela och ta till sig information. Allt eftersom att 

kundbeteende förändras försöker företagen i sin tur att följa efter. Den första plattformen som 

social media lanserade var år 2000, men redan 1991 fanns det någon form av existens av 

sociala nätverk och online baserad kommunikation. Givetvis är det en stor skillnad på hur 

sociala medier användes då och nu, ett tydligt exempel på detta är hur de sociala nätverken 

idag utökas av användarnas bekanta, vänner och följare. Tidigare kunde personer lägga till en 

ny följare eller vän utan motpartners godkännande, vilket inte är möjligt idag  (Boyd & 

Elison, 2007).  

   Aichner & Jacob (2015), anser att sociala medier har blivit en allt mer avgörande faktor för 

företagen att mäta sin framgång, vilket ökar företagens vilja att använda sociala medier som 

en marknadsföringskanal.  

   Med hjälp av sociala medier kan företag på ett enklare sätt få indirekt kontakt med sina 

kunder. Det ger även en möjlighet för kunderna att agera som indirekta marknadsförare 

genom att vara involverade och aktiva via nätet, vilket skapar betydelsefulla värden för 

företagen (Sashi 2012). 

   För att sociala medier ska användas på ett effektivt sätt anser Clark & Melancon (2013) att 

företag fortsättningsvis ska erbjuda kunderna incitament till samspel med dem. Studien som 

genomfördes av Clark & Melancon (2013) visade att användandet av sociala medier ökar 

kundrelationen.    

   Det är enklare, snabbare och effektivare att få direkt kontakt med kunderna till en betydligt 

lägre kostnad via sociala medier än om man jämfört med konventionella marknadsförings 

metoder som exempelvis annonser och tv reklam. Det börjar även bli allt vanligare för företag 

att närvara på sociala medier (Kaplan & Haenalein, 2010). 
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1.2 Problemdiskussion 

Sociala medier har i dagens samhälle revolutionerat kommunikationen mellan företag och 

allmänheten. Användandet av sociala medier har ökat både nationellt och globalt, och upptar 

mer tid av oss människor. Det har blivit en vana för många att spendera flera timmar på 

sociala medier (Boyd & Elisson, 2007)  

   Tidigare var marknadsföringen enkelriktad, budskap kunde sändas från företag till olika 

intressenter men inte omvänt. Numera kan intressenter och företag interagera och 

kommunicera med varandra genom sociala medier. (Kreafon, 2009). Detta leder till att 

företagens makt minskar eftersom de får mindre kontroll över kommunikationen samtidigt 

som kundernas makt ökar, då dessa får större möjlighet att styra i marknadskommunikationen 

(Kietzmann et al. 2011)  

   Den nya medians uppkomst har medfört nya innovationer, men även nya utmaningar. 

Pressen på företagen ökar dessutom via den snabba spridningen som de sociala medierna 

medför. Låt oss anta att ett företag agerar oetiskt och att detta uppmärksammas av ett antal 

intressenter. Detta kan enkelt och snabbt spridas på sociala medier som människor i andra 

delar av världen kan ta del av. Den negativa publiciteten riskerar på så sätt att få en större 

spridning världen över istället för endast i ett avgränsat land. (Karlssson, 2008). 

   Att närvara och synas på sociala medier kan bidra till en högre vinst om det utförs på rätt 

sätt, vilket i sin tur kan leda till ökad tillväxt. (Hinz et al. 2011) En annan anledning till att 

närvara på sociala medier kan vara för att påminna kunderna om varans existens eller att dra 

till sig nya kunder. (Kotler et al. 2011) 

   Reitz (2012) nämner att forskare länge funderat kring varför individer använder sig av 

sociala medier och har kommit fram till att det finns tre anledningar: sökande av information, 

bygga upp socialt kapital och att integrera med varandra. Ur ett företagsperspektiv är den 

första och sista anledningen intresseväckande. Man kan via sociala medier, erbjuda samt 

uppdatera information om sina produkter/tjänster och individerna kan dessutom interagera 

och kommunicera med företagen. Grönroos (2008) nämner att individen inte endast har ett 

intresse för det köpet de genomför, utan författaren resonerar kring att individernas intresse 

ligger i responsen de får från företaget och kommunikationen som skapas efter ett genomfört 

köp. Däremot resoneras det inte kring företagsperspektiv och hur de förhåller sig till detta.   

   Frågan kring värdet av att företag närvarar på sociala medier har varit svår att besvara 

(Hoffman & Fodor2009). Enligt Holmström & Wikberg (2010) stöter företag som använder 

sig av sociala medier problem eftersom de inte har tydliga målsättningar med vad de vill 
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åstadkomma av denna marknadsföringskanal.  

   Denna uppsats bidrar till den växande litteraturen om sociala medier i företagen genom att 

ta reda på vilka avsikter företag kan ha med att använda sociala medier som en 

marknadsföringskanal.  

1.3 Syfte & Frågeställning 

Studien syftar till att undersöka vilka avsikter företag kan ha med att använda sociala medier 

som en marknadsföringskanal. Syftet kommer brytas ner i en huvudfråga:  

 Vad anger företagen för skäl till deras användning och närvaro på sociala medier? 

 

Huvudfrågan följs även av följande sub-fråga: 

 Hur motiverar de undersökta företagen användandet av sociala medier?  

 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till företag som är verksamma inom sociala medier med geografisk 

avgränsning till Stockholm. Anledningen till det är för att författarna lätt ska kunna nå 

företaget ifall det krävs information. Studien kommer endast beröra ämnet ur ett 

företagsperspektiv på grund av den bestämda tidsramen.  

   Studiens data samlas in genom tio stycken kvalitativa intervjuer med informanter som är 

kopplade till företagets marknadsföringsavdelning. Risken med att ha för många intervjuer 

kan leda till att materialet blir ohanterlig och man kan gå miste om viktiga detaljer (Barney et 

al. 1967). Därför anser författarna att tio informanter är en lagom mäng för att besvara 

studiens syfte. På grund av tidsbrist begränsar sig studien till endast tio företag.  
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2. Teori 

Detta avsnitt syftar till att gå igenom tidigare forskning och teorier. Avsnittet är indelat i ett 

antal rubriker som presenterar teorierna, som i sin tur ligger till grund för studiens analys 

och resultat. 

 

Användandet av sociala medier har ökat bland företag, allt eftersom expansionen av sociala 

medier har lett till att privatpersoner spenderar mer tid i medierna än utanför. Detta innebär att 

företag tvingats öka sitt användande av sociala medier för att förbli relevanta. Genom att 

närvara på sociala medier kan företag bygga upp och stärka sitt varumärke (Carlsson 2010). 

   Selg (2010) menar att den geografiska placeringen börjar spelar en allt mindre roll, vilket i 

sin tur reducera arbetsplatsens betydelse, detta kan vara anledningen till att företag närvarar 

på sociala medier.   

   Vernuccio (2014) genomförde en studie där avsikten var att identifiera men även tolka de 

viktigaste strategierna för att kommunicera ett varumärke genom sociala medier. Studien 

visade att 60 procent av företagen använde sig av sociala medier för att kunna utbyta 

information. De resterande 40 procenten visade att sociala medier ger upphov till personliga 

uttryck inom sociala medier. Avslutningsvis konstaterar Verunccio (2014) att företag har 

lyckats involvera sitt varumärke i kundernas liv. 

   Enligt Vernuccio (2014) kan social media delas in i sex kategorier: 

1.       Sociala nätverk: kommunikationsplattformar som ger prenumeranter tillgång till 

personligt innehåll som tillhör andra användare och kan dessutom interagera med dem. 

Exempel på dessa är Facebook, MySpace och Instagram. 

2.       Företagsbloggar: Bloggar som används internt i företag men som också delas av 

aktieägare. Bloggarna styrs av mellan- och topchefer i företagen och bloggarna är relevanta 

för marknadsföringen av företagen. 

3.       Content-on-demand: I begreppet räknas all form av multimedia som kan användas. 

Exempel på detta är podcast, vide-streaming m.m. 

4.       Content community: En plattform där användare skapar, delar, organiserar samt 

använder innehållet. Exempel på detta är Youtube. 

5.       Virituella världar (Virtual worlds): Två- eller tredimensionella online miljöer där 

användaren lever i en virtuell verklighet via en avatar. 

6.       Internet forum: Online forum där man kan diskutera gemensamma intressen. 
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Idag använder sig många företag av sociala nätverk som Facebook, Instagram och Tweeter. 

Huruvida de använder sig av andra typerna av sociala medier framgår inte lika tydligt Ronge 

(2010). Enligt Chung & Koo (2014) är sociala medier en viktig del i en företagsstrategi.    

Facebooks användare kontrolleras sina konton minst fem gången om dagen vilket anses vara 

gynnsamt för företag som närvara på sociala medier. Han tar vidare upp att i dagens 

digitaliserade samhälle har alla individer nästa tillgång till internet.  

   Systemteoretiker hävdar att företag har en större chans att överleva ifall de använder sig av 

öppna system (tvåvägskommunikation) jämfört med företag som inte gör det, på grund av 

skillnaden i utbyte av input och output mellan de och sina intressenter (Reitz, 2012).  

     Reitz (2012) tar även upp att sociala medier kan användas för att förstå hur kunder tänker 

och förändras. Kundernas åsikter och attityder samlas i en enda plattform och lagras där, 

vilket gör att företag enklare kan undersöka materialet och dra sina slutsatser för snabbt 

anpassa sig till den utvecklingen.  

 

2.1  Viral marknadsföring 

Viral marknadsföring är en marknadsförings metod som grundar sig på att kunder delar och 

sprider information om varor, tjänster och företag till sin bekantskap. Vi har en tendens att lita 

på litar våra vänner och bekanta och deras omdöme står sig bättre gentemot reklam. 

    På senare tid har denna marknadsföringsmetod varit mer effektiv än vad den traditionella 

median tidigare varit.  

   Hinz et al. (2011) menar även att det är den effektivaste och billigaste 

marknadsföringsmetoden. Genom att sprida vidare budskapet på rätt sätt till sin bekantskap 

kan detta bidra till högre vinst för företagen.  

   Viral marknadsföring är inget nytt fenomen och har ökat på senare tid (Ferguson, 2008). 

Fördelen med denna tillvägagångsätt är att produkter och tjänster rekommenderas av andra, 

vilket i sin tur stärker tilliten mellan kunder och företag (Schulze et al. 2014) 

   I denna studie är viral marknadsföring en markant teori eftersom studien grundar sig på 

företag som använder sociala medier. Tillämpningen av viral marknadsföring kommer ske 

genom att undersöka företag som tillämpar denna tillvägagångssätt och vad konsekvenserna 

blir.    
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2.2 AIDA  

AIDA-modellen presenterar en kedjereaktion som grundar sig på den personliga försäljnings 

process. Det är en välkänd modell som utvecklades av Strong (1925) och har använts av 

många författare.  

   I enlighet med modellen behöver man först skapa awareness 

(medvetenhet/uppmärksamhet), för att därefter kunna skapa ett interest (intresse), sist driva 

fram ett desire (begär) som slutligen leder fram till ett action (agerande) (försäljning) (Baines, 

2011).  

   Modellen är ett viktigt verktyg för att finna sambandet mellan att använda strategier och 

uppsättning av mål. I dagens samhälle används AIDA- modellen i en större omfattning men 

även för att redogöra kommunikationens effekt mellan kund och företag (Garber & Dotson, 

2002). 

   AIDA-modellen kan kopplas till studien genom att undersöka företags användande av denna 

metod. Vidare vill författarna avgränsa sig och undersöka om den första fasen i modellen 

främst kan vara en intention till användandet av sociala medier. Författarna vill även 

undersöka om modellen är ett viktigt verktyg för att finna samband mellan att använda 

strategier och uppsättning av mål. 

 
 

2.3 Den linjära kommunikationsmodellen  

Den linjära kommunikationsmodellen utgår från att den ”källa” som påvisar ett problem som i 

sin tur sänder ett meddelande. Nästa steg är att ”koda/paketera” meddelandet på ett bra sätt 

som gör det lätt för mottagaren att förstå att kunna besvara, och i sin tur kommer ”budskapet”. 

Det är i denna fas som kommunikationskanalen träder fram. Kommunikationen är verktyget 

för att budskapet ska sändas och nå publiken. Sedan när ”mottagaren” får meddelandet 

”avkodas” den för att mottagaren ska skapa en mening av meddelandet. När mottagaren har 

förstått innebörden av meddelandet kommer en sändare att få ”feedback”. Under hela 

processen är det vanligt att det förekommer ”störningar” som gör det svårare för mottagaren 

att förstå meddelandet. Poängen är att både mottagaren och sändaren ska kunna kommunicera 

med varandra för att förstå varandra. 

   Tillämpningen av den linjära kommunikationsmodellen i denna studie syftar till att granska 

hur företag resonerar kring användningen av sociala medier som en del i marknadsföringen 

och på vilket sätt företagen lyckats kommunicera med kunderna. Den linjära kommunikations 
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modell hjälper till att överföra kunskap eller information om en produkt eller en tjänst från en 

person till en annan (Baines, 2011). 

 

2.4 Word of Mouth 
Vi litar på vår bekantskap och deras omdöme står sig bättre gentemot reklam. För företag är 

detta ett viktigt verktyg som är svår att kontrollera. Det finns budskap som förmedlas på bästa 

sätt genom personlig kommunikation, och det är här Word of mouth teorin tar plats. Word of 

mouth är ett sätt för företag att marknadsföra sig gratis.  

I jämförelse med reklam är Word of mouth kommunikationen (sändaren) den hårdaste mot 

kunderna. Detta beror på att man i stor utsträckning litar på sin omkrets och låter de tilltala 

oss om en produkt/tjänst. Som tidigare nämnt så var det för varje positiv kommentar tio 

negativa, detta gjorde att Word of mouth teorin sågs en gång i tiden som negativ. Word-of-

mouth är ett sätt för företag att bli framgångsrika och expandera. Genom att marknadsföra en 

produkt/tjänst via sociala medier rör det sig om att ett fåtal kunder ska gilla 

produkten/tjänsten, och i sin tur sprida budskapet vidare. Det blir en sorts kedjeeffekt. 

Skillnaden mellan worf-of-mouth och viral marknadsföring är att viral marknadsföring är 

internet marknadsföring medan word-of-mouth sprids via ord genom konsumenten (Baines, 

2011). Denna teori kommer att tillämpas i studien eftersom spridning bland konsumenter kan 

leda till spridning på internet.  Låt oss anta att en grupp med vänner samtalar och en intressant 

studie eller händelse tas upp. Efter konversationen kan någon (eller flera) av de bestämma sig 

för att skriva om denna händelse i sociala medier och detta sprids sedan vidare till en större 

grupp människor. 
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3. Metod 
Detta avsnitt kommer att redogöra de metodval som vi använt oss av när vi samlat in och 

tolka data för att besvara syftet. Metodkapitlet ämnar ge läsaren kännedom om vilka faktorer 

vi som författare tagit ställning till under studiens gång.   

 

3.1 Undersökningsansats 

Det gäller att utgå från studiens syfte och bakgrund för att kunna avgöra tillvägagångsätt för 

studien. Insamling av information och underlag krävs för att kunna besvara den faktiska 

frågan. Det är viktigt att välja rätt vetenskaplig angreppsätt för att kunna analysera men även 

bearbeta den information som samlas in och på så sätt kunna besvara studiens frågeställning.         

   Man kan använda sig av kvalitativ och kvantitativ forskning eller en blandning av dessa två 

angrepp som brukar kallas för Metodtriangulering (Bryman & Bell 2003). 

  Enligt Barney et al. (1967) ska man begränsa sig till ett litet antal intervjuer för att få väl 

utförliga intervjuer, men om data insamlingen inte räcker till kan detta kompletteras. 

   När problemformuleringen, syftet och frågeställningen formulerades bestämde sig 

författarna för att intervjua fem olika företag. När fem intervjuer hade genomförts behövdes 

detta kompletteras med ytligare intervjuer eftersom informationen inte var tillräcklig för att 

kunna besvara den faktiska frågan.  

 

3.2 Population & Urvalsram 

En population består av samtliga informanter som berör studien och som man gör sitt urval 

ifrån. Populationen i denna studie är företag som använder sociala medier som 

marknadsföringskanal. Urval är den del av populationen som väljs ut, det avser i princip en 

mindre del av populationen. Kvalitativa forskare är tydliga när det kommer till användandet 

av bekvämlighetsurval eller inte. Bekvämlighetsurval tillämpas främst av en kvalitativ ansats 

och innebär att valet görs av de informanter som råkat finnas tillgängliga för författarna. 

(Bryman & bell 2003). Urvalet i denna studie har tillämpats genom ett bekvämlighetsurval. 

Alla informanter som valdes anses ha kunskap om forskningsområdet och kan bidra till att 

den faktiska fråga besvaras. Att författarna just valde sig av bekvämlighetsurvalet beror på 

tillfälligheten och bekvämligheten. Författarna valde de informanter som varit villiga att ställa 

upp.  
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3.3 Tillvägagångsätt 

 

3.3.1 Kvantitativ forskning 

Kvantitativa författare mäter olika företeelser, och denna forskningsgrund ligger i 

kvantifiering av insamlad och analyserad data (Bryman & Bell 2003). 

 

3.3.2 Kvalitativ forskning 

I en kvalitativ forskning är det viktigt att få en djup förståelse för det fenomen som studeras.  

Skillnaden på den kvalitativa och kvantitativa metoden är att den kvalitativa inte kan 

redogöras med matematiska siffror. Fallstudie och djupintervjuer är två exempel på en 

kvalitativ metod (Bryman & Bell 2003). 

    Den kvalitativa forskningen går djupare in på den sociala verkligheten som hör till 

individernas skapande och konstruerande förmåga. Kvalitativt arbetssätt kräver inte lika 

mycket struktur som i ett kvantitativt arbetssätt (Bryman & Bell 2003).  

   Författarna Bryman & Bell (2003)  beskriver oftast att den kvalitativa forskningen är 

inriktad på generering och inte prövning av teorier, men det finns exempel på att man har 

använt den kvalitativa forskningen till att pröva och inte generalisera en teori. 

   Metodvalet i denna studie grundas på en kvalitativ metodansats, eftersom författarna har 

valt att samla in data genom intervjuer. Avsikten med att genomföra intervjuer är att uppnå 

god kvalité och få en djup förståelse kring fenomenet.  Kvantivativ angrepsätt är inte relevant 

för vår studie då syftet inte ens skulle kunna besvaras genom numerisk data. Genom den 

kavlitativa ansatsen anser vi kunna få en fylligare beskrivning av andras uppfattning kring 

fenomenet vi valt att studera.   

 

 

 

     

 3.3.3 Personliga intervjuer 

Studien grundar sig på personliga intervjuer, där både författaren och informanten närvara.  

Informanten får möjlighet att svara öppet och förklara djupare vad hen menar. Risken för att 

missförstånd ska uppstå reduceras eftersom man kan klar göra både frågor och svar på plats.   
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   Under intervjun kan frågorna även utvecklas till så kallade uppföljningsfrågor, detta innebär 

att författaren har möjlighet att ställa en följdfråga för att få ett djupare och ett tydligare svar. 

Man kan finna nackdelar med denna typ av metod och det är att författarens tidigare 

förutsättning och egna uppfattning kan skapa svårigheter när man senare ska tolka den 

data/empirin som har samlats in. Informanten kan även ge oärliga svar vilket påverkar 

studiens resultat (Denscombe, 2009). 

   Författarna anser att fördelen med att använda denna metod är att informanterna inte endast 

utrycker sig med ord. Genomförandet av personlig intervju kan vara värdefull då författarna 

får möjlighet att uppleva informanternas gester och ansiktsuttryck. Detta kan ge en positiv 

effekt eftersom det går att avgöra informanternas reaktion och på så sätt ställa en följdfråga.     

Om författarna upplever detta, kommer det att redogöras i analysen. Nackdelen däremot är att 

det kan vara tidskrävande men även innebära kostnader då författarna själva får stå för resan. 

Denna metod tillämpas för att få en djupare förståelse kring fenomenet.  

 

3.4 Vetenskaplig ansats  

Patel & Davidson (2011) skriver om de tre olika angreppsätten som finns inom 

forskningsmetoden dessa är induktion, deduktion och abduktion.  

   De typiska för ett deduktivt synsätt är att man som författare undersöker hela teoriområdet 

för att dra generella slutsatser utifrån observationerna. Detta kan kopplas till ett kvantitativt 

synsätt. Genom att undersöka och utforska kan antingen falsifiering eller verifiering av 

teorierna fullföljas (Patel & Davidson 2003). 

   Inom det induktiva synsättet kan slutsatser dras som endast är grundade på empirisk data. 

Det går att koppla induktion till en kvalitativ ansats, exempelvis intervjuer eller fokusgrupper, 

där man bildar nya uppfattningar och förståelser (Eriksson och Wiedersheim 2011). 

   Enligt Bryman och Bell (2003) är abduktion ett angreppssätt som har en mix av både 

deduktion och induktion, där båda forskningsansatser sammanflätas. Här rör sig författaren 

mellan teori och empiri.  

   Vi ämnar skapa en hög kvalitativ studie, och tillämpar induktion som angreppsätt som 

utformar våra teorier utifrån tidigare observationer och förståelse. Studien innefattar också ett 

deduktivt inslag. Författarna anser att det krävs en del förkunskaper innan det empiriska 

materialet samlas in. Studien omfattar teori och empiri som är i form av intervjuer för att 

besvara studiens frågeställning. Vidare används relevanta teorier för att kunna framställa 

empirin.  
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3.5 Informationsinsamling 

Informationen kan samlas på olika sätt för att besvara studiens faktiska fråga, detta genom 

primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär att författaren själv tar initiativet och 

försöker samla in information i form av exempelvis intervjuer och befintlig rå data som finns 

tillgänglig (Patel & Davidson 2003). 

   Sekundärdata är redan existerande information som finns tillgängligt, i form av 

vetenskapliga artiklar, litteraturböcker, rapporter och annan befintlig information (Bryman 

och Bell 2003). 

    Att vara källkritisk när man bearbetar med sekundär data är ytterst viktigt för att kunna 

bedöma om sekundärdata är tillförlitlig eller inte (Booth et al. 2003). Genom att använda sig 

av sekundärdata spara man både på tid och pengar och datainsamlingen anses vara av hög 

kvalité (Bryman och Bell 2003). 

   Eftersom en kvalitativ metod tillämpas genom djupintervjuer har författarna möjlighet att 

välja mellan tre olika intervjuformer: en strukturerad intervju, semis-strukturerad intervju eller 

en ostrukturerad intervju. Strukturerad intervju kan även kallas för standardiserad intervju. 

Frågorna ställs är i förväg fastställda och ställs i samma ordning till informanten, avsikten 

med en strukturerad intervju är att sammanställa informanternas svar på ett jämförbart sätt.  

Frågorna som ska ställas till informanterna i en semi-strukturerad intervju är väl förberedda.  

    I en semi-strukturerad intervju har författarna en intervju guide, med olika teman som följs. 

Författarna får möjligheten att forma sina frågor på sitt eget sätt, där man kan anpassa sig efter 

informantens svar. Till skillnad från strukturerad intervjuer kan man i en semi-struktural 

intervju ställa följd frågor, som anpassas efter informantens svar, informanten får svara fritt på 

frågan. I en ostrukturerad intervju använder sig författarna av anteckningar som är till hjälp 

vid inledningen av intervjun. Författarna behöver endast ställa en fråga under intervjun, och 

informanten får sedan associera fritt. En ostrukturerad intervju brukar vara som ett samtal. 

Författarna väljer endast ut svar som de anser är relevanta för studien, för att därefter ställa 

följdfråga (Bryman & Bell 2003). 

   Studien bygger på primärdata, där författarna kommer att hålla intervjuer med företag som 

närvara på sociala medier för att därefter samla in data och sammanställa intervjuerna. 

Studien innehåller även sekundär data, det vill säga redan existerande information och tidigare 

studier som genomförts i form litteraturböcker, teorier och vetenskapliga artiklar, detta för att 



13 
 

komplettera den primära datan. Författarna vill få en inblick och förståelse för observationer 

som gjorts tidigare, innan intervjuerna med informanterna genomförs.  

   Enligt författarna Bryman & Bell (2003) tillämpas i en kvalitativ intervju antingen 

ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer.  

   Eftersom intervjufrågorna är relaterade till frågeställningen tillämpas en semi-strukturerad 

intervjumall, med strukturerade och väl förberedda frågor.  Att ställa frågorna i en speciell 

ordning är inget som författarna är bundna av, utan anpassar frågorna beroende på 

informanternas svar, för att kunna få ytligare information om så krävs. Informanten får svara 

fritt på frågorna och författarna kan ställa följdfrågor. Författarna önskar träffa informanter 

som kan tänka sig att ställa upp på en personlig intervju, men kan tänka sig att komplettera 

med telefonintervjuer samt mailintervjuer. Ett komplement anses vara om informanterna inte 

har möjlighet att träffa författarna, men vill fortfarande delta i studien. Detta behöver 

nödvändigtvis inte ge sämre kvalité på datainsamlingen (Bryman & Bell, 2003). 

 

3.6 Metodreflektion 

 

3.6.1 Reliabilitet  

Reabilitet gör anspråk på studiens pålitlighet och besvarar frågan ”Skulle resultatet bli 

densamma och vi genomför undersökningen på nytt”?  

   Reabilitet blir oftast aktuell vid en kvantitativ studie, författaren är då intresserad av att 

avgöra hur stabil ett mått är (Bryman & Bell, 2003). 

   I studien tillämpas en kvalitativ metod. Slump, slarvfel, misstolkningar och oläsliga 

anteckningar kan vara faktorer till att man får låg reliabilitet (Esaiasson et al. 2011). En 

lösning till detta kan vara att man spelar in intervjuerna så man undviker risker med låg 

reliabilitet. Vi kommer naturligtvis förvarna informanten i förväg att inspelning kommer att 

inträffa. Det är till studiens föredel att spela in under intervju, då det kan leda till högre 

reliabilitet men även validitet då man inte går miste om viktig information. För att minimera 

risken för misstolkningar kan det vara till fördel att korrekturläsa intervjuerna innan de 

genomförs.  

   Genom personliga intervjuer ökar trovärdigheten, alla svar som vi tillhandhåller kommer att 

samanställda.   
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3.6.2 Validitet  

Ett annat viktigt forskningskriterium är validitet som enkelt sagt innebär att man mäter det 

man verkligen vill mäta och hur bra ett mått faktiskt mäter ett begrepp. Man tittar även på om 

de slutsatser som dragits och genererats faktiskt hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2003). 

   Man skiljer på olika form av validitet: begreppsvaliditet ett kriterium som främst gäller vid 

en kvantitativ undersökningsnasats. Intern validitet denna form tar upp frågor om kausalitet. 

Det handlar om hur en slutsats gällande ett kausalt samband mellan flera variabler är hållbart 

eller inte. Påstår vi att x orsakas av y, kan vi då säkerställa att det verkligen är x som orsakas 

av y? 

   Studien syftar till att få en djupare förståelse kring de kausala sambanden mellan 

marknadsföring i sociala medier. Studiens validitet förlita sig således på att informanterna 

representerar populationen och att de besvarar den faktiska frågan. (Bryman & Bell, 2003)  

    Eftersom vi tillämpar en kvalitativ ansats kan det besvära resultatet vid exempelvis en 

intervju. Då författarna kan få information som inte är relevant för studien, det är ytterst 

viktigt att tänka på formuleringen av frågorna för att kunna mäta det man verkligen vill mäta.  

Författarna använder sig av semi-strukturerade frågor som i sin tur kan leda till följdfrågor 

som kan öka studiens validitet. Författarna har även valt att dela upp frågeställningen i en 

huvudfråga som därefter bryts ner i en sub-fråga för att öka studiens validitet och mäta det 

man verkligen vill mäta.  

 

3.6.3 Etik 

Enligt Bryman & Bell, (2003) ska man under intervjun ta hänsyn och beakta flera etiska 

principer. Exempelvis ställs det informationskrav, där forskaren ska upplysas om 

undersökningen syfte. Informanten får då möjligheten att avgöra om hen vill delta.  Vidare 

finns det samtyckeskrav, där informanten har rätt till att avbryta under intervjuns gång.  

   Vi som författare ska även tänka på anonymitetskravet, det vill säga att det råder sekretess 

om person uppgifter. Vi kommer att belysa informanten om att hen har möjlighet att vara 

anonym. Ett till krav som tas upp är nyttjande krav vilket innebär att de uppgifterna som 

författaren samlar in får endast användas för undersökningens syfte. Informanten ska inte ges 

vilseledande information, vilket är det sista kravet. Informanten kan även välja att inte ge svar 

på alla frågor detta enligt (Holme, Solvang 1997). 

   För att inte bryta mot de etiska reglerna kommer vi att informera deltagaren om syftet med 

uppsatsen, samtyckeskravet, men även att det är tillåtet att inte svara på en specialfråga om 

sådant är fallet. Vidare kommer vi att informera om de återstående kraven. Det är det 
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betydelsefullt med inspelning under intervjuns gång, detta för att slippa att anteckna, och 

istället guida intervjun och detta är något författarna kommer att beakta under intervjuns gång 

Naturligtvis informeras deltagarna i förväg att ljudinspelning kommer att ske och i vilket syfte 

vi kommer att använda dessa svar. Författarna kommer även erbjuda informanterna att ta del 

av den slutliga versionen av vår studie.  

 

3.6.4 Objektivitet 

Det som menas med objektivitet är att författaren i studien ska hålla sitt eget tycke och 

uppfattning ifrån det som studeras för att studiens resultat inte ska bli influerad av författarens 

egna åsikter. Det kan finnas faktorer som kan svårt kontrollerade.  

   Exempelvis kan ens kulturella bakgrund vara en faktor som gör att ens egen uppfattning 

påverkar resultatet (Bryman & Bell 2003). I denna studie undersöks fenomenet sociala medier 

ur ett företags perspektiv. Författarna i studien använder sig av sociala och har egna 

uppfattningar kring ämnet. Däremot kommer författarna att vara objektiva under studiens 

gång, genom att inte involvera sina egna perceptioner och åsikter. Således ska våra egna 

värderingar och synsätt i största möjliga mån inte framföras under intervjun.  

 

3.7 Metodkritik 

Innan studien påbörjades hade författarna samtyckt till studiens syfte och var eniga om 

frågeställningen och även hur studien skulle undersökas. Tanken var till en början att studien 

skulle innehålla en kvalitativ och en kvantitativ tillvägagångssätt. Studien skulle utgå ur ett 

företagsperspektiv och ett kundperspektiv. Avsikten till detta vara att det låg ett intresse att 

undersöka kundperspektivet. Då författarna hade tidigare läste en vetenskaplig artikel av Reitz 

(2012) om varför kunderna använder sig av sociala medier. Författarna ville därför hitta ett 

samband mellan företagen och kunderna, och undersöka fenomenet ur dessa perspektiv.   

   Under studiens gång blev det dock problematiskt för författarna att mäta data ur kundernas 

perspektiv. När författarna upptäckt att tiden inte skulle räcka till för att studera fenomenet ur 

både ett företags- och kundperspektiv, togs beslutet att endast fokusera på 

företagsperspektivet. Författarna bestämde sig efter justeringar i studien och kom att ändra 

antalet företag som skulle intervjuas eftersom att kundperspektivet hade tagits bort.  
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3.8 Källkritik 

Med källkritik menar man att alla källorna som används i en studie måste granskas. Det finns 

två typer av källor, primärkällor och sekundärkällor (Bryman och Bell 2003) 

 De primärkällorna är de källor som ger författaren förstahandsinformationen. Den sekundära 

källan är redan existerande källa. 

   Det kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som är äkta och falskt. Förfalskningar är 

frekventa inom vetenskapen och det är viktigt att ha en kritisk förhållningsätt till sina källor 

för att det som sägs vara sanning nu, kan närsomhelst motbevisas (Thurén 2013). 

   Att vara källkritiskt innebär att man inte kan lita på allt som skrivs och att man ska granska 

informationen.  

   De vetenskapliga artiklar och teorier vi tillämpar i denna studie är tagna av erkända 

tidskrifter och är av hög tillförlitlighet. Exempelvis genom att söka via Södertörns databas.   
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4. Empirin 

I detta kapitel kommer vi att presentera och redogöra för den empirin vi lyckades samla in, i 

form av personliga intervjuer men även de som inte hade möjlighet att träffa oss personligen 

utan istället valde att besvara frågorna via mail. Här presenteras informanternas svar 

kortfattat. Intervjumallen men frågor och svar framgår som bilaga. I slutet på kapitlet 

framgår även en tabell på intervjuernas längd.  

4.1  SALT  

SALT är en butikskedja som säljer accessoarer men även kläder. De är återförsäljare till 

stora märken som TIGER of Sweden, Hollys, Jofama, Only.  Vi kom i kontakt med 

informanten Sandra Shourie som är marknadschef på salt via mail och kom överens om tid 

och plats för en intervju. Intervjun genomfördes på deras kontor.  

  

  Enligt informanten Sandra är sociala medier en kommunikationskanal som är effektiv, 

tidsparande och som används för att når ut till en stor målgrupp.  I dagsläget använder 

företaget sig av Instagram, Facebook och sin egen hemsida där man även inom en snar 

framtid kommer kunna handla online. Informanten berättar att de har en strategi bakom deras 

inlägg i sociala medier. På måndagar lägger de upp vardags inspiration och på onsdagar fest 

inspiration. I frågan om varför de tog initiativet till att använda sig av sociala medier säger 

informanten att syftet var att skapa en dialog med kunderna.  

   Informanten tar även upp under intervjun att många tror att det handlar om att stärka sitt 

varumärke, men att detta inte är avsikten. Det leder dock till att varumärket stärks i samband 

med det och företaget upplever det som positivt. Sandra menar att deras avsikt till att närvara 

på sociala medier är att genom denna marknadsföringskanal har de blivit yngre och bredare 

för deras målgrupp.  

   Deras intention är att konsumenterna ska veta att hos SALT hittar de alltid något, oavsett 

om det är till vardag eller till fest. För SALT har sociala medier haft en positiv roll på 

företaget. Fördelarna med sociala medier enligt informanten är att det är direkt 

kommunikationskanal mellan företag och konsument. Konsumenterna har möjlighet att ge 

önskemål och förfrågningar direkt.  

   Hon påpekar också att det är en perfekt marknadsföringskanal för företag som inte har 

möjlighet att göra reklam i TV. Nackdelen skulle vara att negativ budskapet sprids och 

uppmärksammas väldigt hastigt. Det skapar en sorts kedjeeffekt. Sandra hävdar att de 
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kommer öka användandet av sociala medier i framtiden, eftersom de har lett till bra resultat 

och konsumenterna uppskattar det. 

 

 

4.2 Bavaria 
Bavaria är en av nordens största BMW-återförsäljare. IVi kom i kontakt med Hernrik 

Clausen via mail, och träffade honom i en av Bavarias lokaler. Henrik är markandsassisten 

och ansvara för marknadsföringen inom sociala medier. 

    

   Informanten berättade för oss att Bavaria är ett företag som har stort fokus på kundservice. 

Enligt informanten är det positivt att närvara på sociala medier, vidare nämner han att det är 

en plattform som Bavaria bör vara på för att stärka sitt varumärke, möta sina nuvarande och 

framtida kunder, kunna konkurrera och sticka ut jämfört med sina konkurrenter och för att 

vara tillgängliga för målgruppen. Informanten påpekar att det är viktigt att synas för att 

påminna konsumenten om företagets existens.  

   Informanten nämner även att det är viktigt att skapa en stark och långvarig relation till sina 

kunder. De sociala medier som Bavaria använder sig av är Instagram, Linkedin och Facebook. 

Enligt informanten Henrik kommer sociala medier bidra med en positiv påverkan eftersom 

det hjälper de att möta sina kunder. Fördelarna med sociala medier är att man kan rikta sig åt 

olika målgrupper med olika typer av budskap, det är även billig marknadsföringskanal i 

jämförelse med tv, radio och affischer. Informanten anser att nackdelen är att det kan gå fel 

om man inte är vaksam. Negativ spridning kan ske väldigt fort och företaget exponeras. 

Bavaria kommer öka sitt användande av sociala medier och anledningen till detta är för att 

internet ständigt växer och det skapas en massa nya kanaler.  

 

4.3 Comprend  

Comprend är ett företag som arbetar med kommunikation och digital kompetens både med 

svenska och internationella kunder. De arbetar även med tankeledarskap, vilket innebär att 

Comprend hjälper företag att kommunicera med sina kunder inom sociala medier.  

Vi kom i kontakt med informanten Sara Hernandez som arbetar med strategier och olika 

policys för sociala medier. Vi träffade informanten i Comprends kontor under en fika och 

genomförde en intervju. 
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    I frågan om hur de förhåller sig till sociala medier säger informanten att det är en plattform 

som används som en kommunikationskanal men som också är bra vid användning av 

distribution. I dagsläget närvara företaget på Facebook, Twitter, Lindin och Instagram.  

Varför företaget tog initiativet till användningen av sociala medier är för att på ett enkelt sätt 

kan nå ut till sin målgrupp. Informanten nämner även att sociala medier har vuxit vidare 

menar och det är ett bra sätt för företag att nå ut till sina konsumenter.  

   Anledningen till varför företaget finns på sociala medier är för att kommunicera med sina 

konsumenter och skapa dialog. I frågan om hur sociala medier har påverkat företaget berättar 

informanten att denna marknadsföringskanal har bidragit med positivt effekt, den har hjälpt de 

nå ut till sin målgrupp på ett enkelt sätt och underlättat deras kommunikation mellan företaget 

och konsumenterna. Informanter anser främst att fördelarna med sociala medier är dialogen 

som förs med konsumenterna. Nackdelarna enligt informanten är att företagen inte äger 

plattformen och på så sätt inte kan kontrollera dem. Informanten nämner även att Facebook 

och Twitter kan enkelt ändra sina algoritmer vilket kan leda till att de budskap man skickar ut 

syns av färre personer.  Företaget kommer öka användningen av sociala medier eftersom detta 

fenomen har vuxit så pass mycket. 

  

4.4 NOGA 
Noga är ett företag som arbetar med att hjälpa kunder att synas bättre på internet, skapa 

flera affärsmöjligheter och förbättra företagets lönsamhet. Deras arbete omfattar även ett 

stöd till kunder som är på jakt efter flera besökare och fler affärer. Vi kontaktade Andreas 

Lyxell, VD på NOGA via mail och skickade en förfrågning om en personlig intervju. Eftersom 

hans begränsade tid erbjöd han oss att maila över frågorna för att erhålla svar. 

    

   Informanten anser att sociala medier ger en snabb publicitet och stor spridning. Han nämner 

att värdet med att använda sociala medier ligger i att kunna bidra med en hög trovärdighet då 

även mottagaren kan påverka. Sociala medier är en kommunikationskanal för företag att 

stärka sitt varumärke. Twitter och Facebook är just nu de sociala medierna som Noga finns 

på. 

   Anledningen till att Noga tog initiativet till att använda sig av sociala medier är för att kunna 

kommunicera med kunderna via tvåvägskommunikation och på så sätt skapa en dialog. Enligt 

informanten använder de sociala medier för är att kunna uppdatera nyheter och händelser samt 

för att kunna debattera för att nå ut till en särskild målgrupp. De vill kunna vara på sociala 
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medier för att påverka spridningen av företagsinformation.  Företaget vill inte testa på nya 

kanaler, de anser att de kanaler som används nu alltid kommer vara intressanta. 

 

 

4.5 Gentel Price  

Gentel price är ett företag inom klädbranschen, som har ett litet utbud av barnkläder. Vi kom 

i konkat med Ali Hallak som arbetar med kommunikation och är marknadsansvarig 

informanten föreslog att träffas på företagets kontor.  

   Företaget menar att det är viktigt att närvara på sociala medier och att det är ett bra verktyg 

vid kontaktbehov. Informanten nämner under intervjun att det är ett bra sätt för företag att 

hålla kontakten med sina konsumenter och föra dialog med dem. Gentel price finns i 

dagsläget på Facebook. Anledningen till varför företaget tog initiativet och använde sig av 

sociala medier var enligt informanten att de skulle utveckla deras kommunikationssystem.  

   En annan anledning är för att de flesta företagen finns på sociala medier idag, och därför är 

det bra sätt för företaget att närvara där. Företagets avsikt med att närvara på sociala medier är 

att deras konsumenter ska känna sig bekväma och att de ska ha ett hum om alltid kunna vända 

sig till företaget vid frågor. Informanten anser att tvåvägskommunikation är ett effektivt då de 

kan få direkt feedback, det är via feedback som företaget kan utvecklas.  

   Sociala medier har enligt informanten gett en positiv påverkan, de har lyckats få en inblick i 

konsumenternas tankar kring produkten. På grund av detta har de kunnat förbättra och 

utvecklat allt efter konsumenternas önskemål. I frågan om företaget kommer öka användandet 

av sociala medier är svaret ja, informanten tror även att det kommer utvecklas mer plattformar 

som kommer göra det ännu lättare att nå ut till sina konsumenter.  

 

4.6 Q-telecom 
Q-Telecom är ett företag som specialiserar sig på smartphones, reparationer och försäljning 

av reservdelar. Vi kom i kontakt med Ahmed Al-Khalidi som är marknadsföringsassisten. 

Intervjun genomfördes på Q-telecoms kontor.   

   Informanten Ahmed menar att sociala medier är en bra och effektiv kanal för att visa upp 

och marknadsföra sina tjänster och produkter.  

   Vidare nämner han anledningen till varför företaget finns på sociala medier, främst för att 

föra dialog men även att få feedback då det är en tvåvägskommunikation, då både mottagare 
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och sändare är involverad. På Q-telecom vill man marknadsföra sig och samtidigt behålla 

kontakten med sina kunder. Med hjälp av sociala medier har vi lyckats nå ut till våra kunder 

och skapa en långvarig relation. Han nämner att många kunder uppskattar deras närvara då de 

kan nå företaget på ett enkelt sätt. Vidare nämner Ahmed att fördelen med att använda sig av 

sociala medier är för att man uppfattas som moderna. Sociala medier ökar företagets chans att 

nå ut till sina kunder. Informanten tycker inte att det finns så mycket nackdelar inom sociala 

medier. Q-telecom finns på Facebook men ser möjligheter att skaffa både Instagram och 

Twitter. Företaget hoppas att fortsättningsvis närvara på sociala medier.   

                                                                                                                                                                                                                          

4.7 Bumperball 

Bumperballs är ett företag som hyr ut och säljer all relevant utrustning för aktiviteten 

Bumperballs. Vi kom i kontakt med Hazhier Azizpå Södertörns högskola.  

   Informanten sköter i princip det mesta i företaget, men specialiserar sig mest på bokföring 

och marknadsföring.    Informanten menara att sociala medier är, precis som alla andra 

kanaler, ett sätt att nå ut till sin målgrupp. Vidare menar informanten att Skillnaden med andra 

typer av kommunikationskanaler är väl att de kan vara lite mer personliga genom de sociala 

medierna, då det är en annan typ av direktkontakt mot kunderna. Idag närvara företaget  

   Främst på facebook facebook, men har planer att även skapa ett instagramkonto och ett 

twitterkonto.  

 Informanten nämner att alla företag som vill vara relevanta bör finnas på sociala medier.  

Att det är ett utmärkt sätt att sprida sin produkt på då allt man delar (videoklipp, statusar, 

bilder) kan bli virala och spridas genom vänner. Det är en plattform som är unik på det sättet 

att kunder på ett väldigt enkelt sätt kan rekommendera tjänsten till sina vänner genom att 

like:a, kommentera eller bjuda in.  

   Företagets preliminära intention är att bli det största bumperballs företaget på facebook, 

vilket de i dagsläget är. Företagets andra intention är att få våra videoklipp att bli virala, samt 

att kunna vara en tillförlitlig kommunikationslänk mellan våra följare och oss själva. Vidare 

nämner informanten att de får ett bättre intryck på vilka målgrupper som de bör rikta in sig på 

genom att titta på var de får högst genomslagskraft. Sociala medier påverkar  deras syn på 

vilka typer av personer som främst är intresserade av deras tjänst. Mer än så skulle 

informanten dock inte säga att sociala medier påverkar de, utan det är snarare tvärtom, att de 

försöker påverka och nå ut till sin målgrupp via sociala medier.  
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   Styrkan med sociala medier är den direkta kommunikationen och den virala möjligheten. 

Det går snabbt och smidigt att kommuncera, och det är enklare att vara mer personlig. Det 

negativa är främst spam, oseriösa kommentarer och annat som kan skada företaget. 

Informanten nämner vidare att de inte har uppleva några större problem än så länge, men det 

kan mycket väl uppstå i framtiden. Om företaget fortsättningsvis kommer att närvara på 

sociala merdier handlar i slutändan om en kostnadsfråga. Den digitala kanal som generar flest 

kunder till företaget är givetvis den som de kommer att använda. Sedan kommer sociala 

medier alltid att vara relevant, just för att de har möjligheten att kommunicera mer direkt mot 

sina kunder. Slutligen nämner informanten att det är väldigt viktigt, oavsett om det resulterar i 

fler köp eller inte 

4.8 Nicole  
Nicole AB är ett företag som säljer kläder och accessoarer. De säljer märken som Only och 

Rut & Rircle. Vi kom i kontakt med Malin Backtorp som är butikschef som ansvarar för 

marknadsföringen inom företaget. Vi intervjuade Malin under hennes lunchrast på ett fik 

nära butiken. 

  Enligt informanten är sociala medier ett bra sätt för Nicole att synas bland deras målgrupp 

och på så sätt skapa en relation till dem. I dagsläget finns företaget på Facebook och 

Instagram, där de anser att deras målgrupp är aktiva. Under intervjun berättar informanten 

Malin att avsikten med att närvara på sociala medier ät att de vill kunna kommunicera och få 

feedback. Vidare menar informanten att man på så sätt stärker relationen till sina kunder. 

Genom att närvara på sociala medier påminner man informanten om företagets existens.       

Intentionen är även att Nicole hoppas på att expandera inom social medier i fortsättningen och 

använda sig av flera kanaler. Informanten berättar att det har varit otroligt intressant att få 

arbeta inom sociala medier, det har stärkt varumärket enormt och ser inget negativt med att 

närvara på sociala medier utan endast positiv effekt. Enligt informanten Malin finns det 

fördelar med sociala medier, som att det är gratis reklam för företaget och att det är ett perfekt 

sätt att kommunicera med sina konsumenter. Hon nämner även att platsen inte är lika viktigt 

då man finns på sociala medier. Enligt henne är nackdelarna att det uppstår nya kanaler och 

att det blir svårt att vara aktiv i alla.  
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4.9 Argon wonder 

Argon wonder är ett företag som erbjuder exklusiva argan olja. Vi kom i kontakt med Ibrahim 

Qatanani som ansvara för företagets alla avseenden. Intervjun genomfördes under en fika på 

informantens kontor.  

Informanten menar att sociala medier är ett väldigt bra verktyg för att nå till nya kunder, och 

ser det som en kanal för nyhetsspridning. Företaget är aktiva på sociala medier och uppdaterar 

kontinuerligt. De finns främst på Facebook, Pinterest, Instagram och Youtube. Iinformanten 

menar att till en början var sociala medier ett bra sätt att nå till kunder man känner, men det är 

också gratis marknadsföring där nyheter inlägg delas.  

   Det lockar till fler och fler följare/konsumenter. Företaget finns där för att det är en bra 

kanal och för att få fler följare, vi finns där för att dra till oss flera kunder men även för att n 

ut till en bredare målgrupp. Att närvara på sociala medier leder till en högre ”spot” på google, 

vilket i sin tur leder till ökad försäljning. Det leder även till att fler följer utvecklingen i 

företaget. Informanten anseratt svagheten med att närvara på sociala medier är det kan vara 

tidskrävande att ständigt behöva uppdatera. Företaget vill fortsätta använda sig av sociala 

medier för att fortsätta växa, kunna kommunicera med sina kunder och och hålla takt med 

konkurrenterna.   

 

4.10 Zoom out media center 
Zoom Out Media Center är ett företag som är specialiserade på fotografering. De har bland 

annat hand om bröllopsfotograferingar, dopfotograferingar och studentfotograferingar. Vi 

kom i kontakt med Nadine Anouti verkställande direktör och som även jobbar med 

marknadsföring. Vi träffade Nadine på hennes arbetsplats och genomförde intervjun. 

 

    Informanten menar att de ser positivt på att de tog initiativet och använde sig av sociala 

medier. Hon berättar även att via sociala medier har de lyckats nå ut till sina konsumenter 

samtidigt som de har skapat en stabil relation. Avsikten med att närvara på sociala medier är 

att föra dialog med kunde, företaget vill kunna sända ut information men även kunna få 

feedback på det. Företaget var även i behov av en expansion, för att nå ut till en bredare 

målgrupp.  I dagsläget finns de på Facebook, men det finns tankar på att utöka sig till flera 

sociala medier.  Enligt informanten har sociala medier endast gett en positiv inverka till 
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företaget, vilket gör att de kommer fortsätta expandera användandet av sociala medier. En 

faktor som skulle kunna få företaget att sluta närvara på sociala medier är om den negativa 

spridningen av informationen påverkar företagets försäljning.  

4.11 Intervjumall 

Informant – företag INTERVJULÄNGD 
Sandra Shourie, SALT 45 min 

Henrik Clausen, Bavaria 20 min 

Sara Hernandez, Comprend 30 min  

Andreas Lyxell, NOGA Mail intervju 

Ali Hallak, Gentel Price 30 min 

Ahmed Al-Khalidi, Q-telecom 20 min 

Hazhier Aziz, BumberBall 35 min 

Malin Backtorp, Nicole 40 min 

Ibrahim Qatanani, Argan Wonder 30 min 

Nadine Anouti, Zoom Out Media Center 35 min 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras med hjälp av de olika teorierna.   

  

 I analysen av empirin framgår ett antal mönster bland alla intervjuade företag. Det första 

författarna märkte var att alla använde sig av samma kanaler och befann sig på samma 

kategori av sociala medier, nämligen sociala nätverk. Bland de vanligaste kanalerna tillhör 

Facebook, Instagram och Twitter. Likedin användes också men inte i lika stor utsträckning.   

Ronge (2010) nämner att många företag använder sig av sociala nätverk, vilket kan kopplas 

till informanternas svar.   

   Ett annat mönster som upptäcktes var att de flesta av företagen använde sociala medier för 

att öka tillgängligheten och bekvämligheten till sina kunder. Sociala medier gör det möjligt 

för företagen att hålla kontakten med sina kunder. Detta gör i sin tur även att kunderna också 

kan kontakta företagen när de vill, istället för att endast kunna nå de via telefon eller mail 

(som oftast tar väldigt lång tid att besvara). Tack vare sociala medier slipper kunden vänta i 

långa telefonköer eller vänta flera dagar tills mailet blir besvarad och kunden får en bättre 

upplevelse av företaget.  

   Denna nöjdhet sprids vidare i form av word of mouth då kunden förmedlar om den goda 

servicen eller något positivt om deras produkter till sin bekantskap. Detta kan spridas på 

sociala medier på kort tid, till en stor kundkrets. Detta kan vara syftet till att man väljer att 

använda sociala medier i ett företag. Man eftersträvar snabbheten men också riskfyllda 

spridningseffekt som genomsyrar medietypen.   

   Tidigare forskning visar att företag använder sig av sociala medier i större utsträckning 

eftersom kunderna använder sig av de i större skala (Ronge, 2010).  Företagen som vi 

intervjuade tror att sociala medier och nätverk kommer att fortsätta vara relevanta plattformar 

i framtiden. De anser att Internet ständigt växer och att det även kommer att tillföras nya 

plattformar och kanaler med tiden. Men kommer det verkligen bli så?  

    För ungefär femton år sedan uppstod en gigantisk IT-krasch där mängder med websidor 

stängdes ner eftersom de inte kunde fortsätta drivas. Chanserna att det händer idag är inte 

särskilt stora eftersom internet idag är globalt och ingen ny uppkomst, såsom det var under 

början av 2000-talet (Wheal &Amin, 2003.) Det stora problemet ligger i tillgängligheten till 

internet, som görs via servrar.  

   Varje hemsida är uppkopplad till en server som datorn kommer i kontakt med när man vill 

in på internet. Men vad skulle hända ifall detta servrar kraschade eller det uppstod en bugg i 

dem? En stor del av internet skulle då helt kopplas bort och sociala medier skulle då inte 
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kunna användas. Ytterligare ett problem kan uppstå i framtiden med servrarna. Ifall internet 

ständigt växer behövs det nya servrar för att lagra information om hemsidor och göra de 

tillgängliga för användare, men vart ska dessa servrar byggas? Servrarna behöver placeras i 

ett område där de enkelt kan kopplas upp, samtidigt som de kräver stora mängder utrymme 

(Ostrewalder, 2012).    

   Informanten Sara Hernandez hade en del blandande åsikter om sociala medier och var inne 

på det spåret att sociala medier är en osäker plattform, slutar den plattformen existerar förlorar 

man väldigt mycket. Man kan förlora en hel kundgrupp, hon anser att företag ska satsa på 

någon säker och egen plattform som företagen kan stödja sig vid.   

   Man har en större chans att överleva på marknaden om man använder sig av öppna system 

och en tvåvägskommunikation om man jämför med envägskommunikationen.   

 Systemteoretiker hävdar att företag har en större chans att överleva ifall de använder sig av 

öppna system (tvåvägskommunikation) jämfört med företag som inte gör det på grund av 

skillnaden i utbyte av input och output mellan de och deras intressenter. Individernas 

opinioner och attityder möts på en och samma plattform och lagras där vilket i sin tur leder till 

att företagne på så sätt kan utforska och undersöka deras utveckling och på så sätt hastigt 

anpassa sig till utvecklingen. Detta resulterar i att företag och kunder integreras samman.  

   En av orsakerna bakom användandet av social medier förutom att man kan nå ut till en 

eftertraktad målgrupp samt föra dialog är även att mottagaren kan påverka den informationen 

som sänds ut, enligt informanten Anders Lyxell. Informanten anser att detta är en viktig 

utgångspunkt och det är bland annat en av anledningarna till att vara närvarande på sociala 

medier. Men mottagaren kan påverka informationen på ett negativt sätt eller sprida vidare ett 

felaktigt rykte om företaget. Detta kan vara problematiskt men framför allt svårt kontrollerad 

för företagen. Spridnings effekt nämns även i viralmarknadsföring där det tas upp hur 

informationen kan spridas vidare till bekantskapen. Tidigare var det lätt för företagen att göra 

ett antagande utan att få respons men nu har tvåvägskommunikationen ändrat på detta.   

   Den stora kundmassan kan ifrågasätta informationen som sprids och bilda en egen tolkning. 

En kund vars förhoppning om företaget lett till missbelåtenhet kan nu sprida vidare denna 

information. Vi litar på våra vänners omdömen om en viss produkt, detta är ett bra verktyg för 

företagen men det är väldigt svårt för de att kontrollera spridningens effekter.   Världen blir 

allt mer digitaliserad och användandet av sociala medier är ett väl fungerande 

kommunikationssätt. Genom att använda sig av sociala medier kan företag föra en dialog, nå 

ut till sina kunder och komma de närmare. På det sättet lyckas de bygga en stabil och pålitlig 

relation.  
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  Hinz et al. (2011)  menar att sociala medier är det bästa sättet att effektivt marknadsföra sig 

gratis på. I vår analys framstår det tydligt att informanterna ser positivt på användandet av 

sociala medier då det har ökat betydligt mycket, något som även Schulze et al. (2014) nämner. 

Informanten Ibrahim tar även upp att sociala medier är en effektiv marknadsförings kanal på 

grund av att det är kostnadsfri.  Informanten Hazhier nämner att närvara på sociala medier är 

en kostnadsfråga, och menar att den kanalen som ger flest kunde är de som kommer vara 

navändbar oavsett om det resulterar i vinst eller inte.  Informanterna på respektive företag 

argumenterar för att användningen av sociala medier kommer fortsätta att öka. Hinz et al. 

(2011) säger att användandet av sociala medier har ökat och är mer effektivare nu än vad de 

tidigare marknadsföringskanalerna har varit. 

    Informanten Sandra nämner följande 

”Innan de sociala medierna storslagna fenomen så använde vi oss av olika modemagasin för att nå ut till våra 

kunder. Idag ser det annorlunda ut, vi har både instagram, facebook fan page och hemsida.”  

   Vi kan konstatera att informanten och Hinz et al. (2011) argumenterar för samma sak. Det 

framstår tydligt att innan användandet av sociala medier ökade, använde de sig av enkelriktad 

kommunikation för att nå ut till sina kunder, vilket både tog tid och var dyrt. De flesta 

informanterna nämner att det är viktigt att nå ut till sina kunder via sociala medier för att 

kommunicera och skapa en trygghet för kunderna. Att skapa en medvetenhet hos till kunderna 

är också en faktor för de involverade företagen i studien, något som överensstämmer med 

AIDA-modellen. Informanten Sandra Shourie från företaget SALT säger följande  

”Därför arbetar vi stenhårt med att synas mycket och ofta.  

Vi vill dessutom föra en dialog med våra kunder men framförallt nå ut till en bred målgrupp. Vi vill finnas 

centralt för att finnas nära vår målgrupp”  

   Informanten är tydlig under intervjun och menar att det viktigt att expandera och att 

butikerna kan vara lätt tillgängliga för deras specifika målgrupp, för att konsumenterna ska 

vara medvetna om företaget.   

    I resultatet framgår det att den negativa spridningseffekten kan vara svårt kontrollerad för 

företagen. Informanten Ahmed Al-khalid från Q-telecom nämner följande:   

”Det negativa med dem är att saker och ting sker väldigt fort. Ifall en tragedi inom företaget uppstår eller en 

händelse sker som blottar företaget kan detta spridas väldigt fort och påverka många”  

 

Även informanten Henrik Clausen från Bavaria håller med ovanstående informant och nämen 

följande:  

”Svagheterna är att det kan gå fel väldigt snabbt om man inte är vaksam.  

Negativ spridning kan ske väldigt fort ifall det händer en skandal och företaget exponeras.”  
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Om företagen inte hanterar den dåliga spridningen på rätt sätt kan de förlora sina kunder och 

på så sätt minska möjligheterna för en långvarig relation. Det handlar inte bara om att de 

förlorar en dyrbar och långvarig relation med en kund, det som uppstår är en kedjereaktion 

som teorin den virala marknadsföringen tar upp. Den negativa informationen sprids på väldigt 

kort tid. Detta gör det svårt för företagen att rätta till sitt misstag och få tillbaka tilliten hos 

sina kunder. Förtagen måste vara snabba på att agera för att inte förlora sina kunder till 

konkurrenterna.  

   Enligt studien som Vernuccio (2014) genomförde visade att sextio procent företag använde 

sociala medier för att kunna utbyta information, det vill säga föra en dialog med sina 

kunder.  Resultatet av de olika intervjuerna stärker Vernuccio (2014) undersökning. 

Majoriteter av studiens informanter närvarar på sociala medier för att föra en dialog men även 

för att förbättra och stärka kund relationen.   

   Anledningen till att närvara på sociala medier kan vara för att påminna om varans existens, 

enligt en tidigare forskning som Kotler et al. (2011) gjort. Detta tar även AIDA-modellen upp. 

Företag kan använda sig av Aida- modellen för att skapa uppmärksamhet hos kunden. Följden 

kan bli att de skapar ett intresse hos konsumenten som därefter leder till ett agerande i form av 

ett genomförande en transaktion. Informanten Nadine var inne på det spåret och menade att 

genom sociala medier kan man väcka ett intresse. Informanten menade även att genom att 

närvara på sociala medier kan man skapa en medvetenhet hos kunder. Detta kan i sin tur leda 

till att ett intresse väcks som i sin tur kan leda till ett agerande. Informanten nämner följande:   

”Eftersom att alla i princip närvara på sociala medier. Genom att närvara på sociala medier påminner man 

kunderna att man finns, man syns mer och detta ger kunderna en medvetenhet om att man existerar. Detta kan 

väcka ett intresse om produkten vi vill förmedla och chansen blir större att kunden genomför en transaktion”  

   Informanten Henrik från Bavaria var även inne på att intentionen till användandet av sociala 

medier är för att påminna om att man finns till. Detta är även ett av stegen i AIDA-modellen. 

Han nämner följande:   

”Vi vill synas för att kunderna ska veta att vi finns till. Genom att närvara på sociala medier kan man få 

synlighet men även skapa uppmärksamhet” 

Kommunikationen är ett verktyg för att ett budskap ska sändas och nå en publik. Detta träder 

fram i kommunikations modell som utgår på att ett ”budskap” sänds vidare till en mottagare 

och mottagaren i sig ger sändaren feedback. Poängen är att sändare och mottagare ska kunna 

kommunicera. Detta kan inte inträffa genom envägskommunikation, exempelvis, genom att 

titta på tv eller lyssna på radio. Informanten Anders menar att vikten med att närvara på 
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sociala medier är för att det är tvåvägskommunikation, där mottagaren även har en roll att 

påverka. Han nämner följande:   

Värdet med att använda sociala medier ligger i att kunna bidra med hög trovärdighet då även mottagaren kan 

påverka.  

Informanten Ali kan även dela åsikten med Anders och menar att genom sociala medier kan 

mottagaren medverka men även att man kan få feedback som i sin tur leder till att man 

utvecklas. Han nämner:    

”Vi vill kunna få feedback för att förbättra oss ytligare.” 

Informanten Malin tar upp att platsen inte är en viktig faktor när man närvara på sociala 

medier. Argumenten kan delas med Selg (2010) som nämner att den geografiska placeringen 

börja spela en mindre roll vilket reducerar arbetsplatsens betydelse.  

   Ibrahim är den enda informanten som nämner avsikten med att närvara på sociala medier 

förutom att stärka kundrelationen, är även att öka försäljningen och stärka varumärket.  

Vilket överensstämmer med (Carlsson 2010). Ibrahim nämner följande  

”Vi finns på sociala medie för att öka försäljningen och stärka varumärket utan höga 

marknadsföringskostnader” 
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer studiens problematik, resultat och analys att sammanfattas kort. 

Nedan framgår även studiens syfte och frågeställning som relateras till undersökningens 

resultat.  

 

Tidigare var företagen tvungna att spendera stora summor pengar på reklam i exempelvis 

tidningar, affischer och Tv-reklam. Problemet med detta var att det inte var åtkomligt till hela 

målgruppen. Idag har de flesta tillgång till Internet antingen via en dator i hemmet eller via 

smartphones vilket gör att reklam som sänds ut via internet kan ses av fler individer. De 

tidigare geografiska och ekonomiska begränsningarna har delvis slopats, med några få 

undantag. 

   Genom att studera våra resultat har det upptäckts att företag, genom tvåvägskommunikation, 

kan få feedback och försöka åtgärda eventuella brister som de själva inte upptäckt. Följden av 

detta blir att företag ökar förståelsen till sina kunder vilket de med ganska hög sannolikhet 

siktar på. Tvåvägskommunikationen är en viktig faktor till att närvara på sociala medier. 

Något som överensstämmer med kommunikationsmodellen, där ett budskap sänds för att nå 

mottagaren, och kunna få feedback. 

   Genom att närvara på sociala medier bidra man med att nå ut till sina kunder och föra dialog 

med dem. Att synas på sociala medier leder till att man når en bredare målgrupp vilket i sin 

tur resulterar till att fler uppmärksammas av budskapet som företaget vill förmedla. Senare 

kan detta leda till ett begär som senare leder till ett agaerande. Företagen använder sociala 

medier för att fånga kundens uppmärksamhet och medvetenhet vilket överensstämmer med 

Aida-modellen.  

   Det som förekommit och som tagits upp i teorierna kan anses vara relevanta i dagens 

samhälle. Den hastiga spridningseffekt är något som företagen tänker på, vilket bevisas 

genom våra informanter som talade mycket om detta. Är kunderna nöjda med produkten 

kommer de sprida vidare informationen vilket i sin tur gynnar företagen, detta tas även upp i 

word of mouth.  

   Genom att analysera den insamlade data har vi lyckats besvara studiens syfte som syftar till 

att undersöka vilka avsikter företag kan ha med att använda sociala medier som en 

marknadsföringskanal. Majoriteten av företagen lyfter fram flera avsikter bakom närvarande 

på sociala medier, att föra dialog, kommunicera med sina kunder och vara tillgängliga för att 

kunna få feedback var den främsta intentionen. Att närvara på sociala medier anses vara en 

fördel för företagen men att hastiga spridningseffekten av negativ information kan vara till 
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deras nackdel. Att komma närmre sina kunder och stärka kundrelationen börja blir allt 

viktigare för företagen. Företagen vill genom att närvara på sociala medier att kunder ska 

framföra sina synpunkter och ge företagen feedback, på så sätt kan företagen utveckla sina 

brister.  

   Studiens resultat överensstämmer med teorierna och stärker deras argument, man ser en 

tydlig samstämmighet. Företagens avsikt med att närvara på sociala medier kan skilja sig från 

viss tidigare forskning exempelvis där det tas upp att avsikten med att närvara på sociala 

medier är för att stärka sitt varumärke. Eftersom sociala medier och tvåvägskommunikation 

börjar bli allt vanligare är det viktigt för företagen att vara transparenta, lojala och lyhörda.  
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Frågor SALT Bavaria 

Kan du berätta lite kort om ditt 

företag och din roll? 
SALT är en butikskedja i 

Stockholmsområdet.  Här säljs 

framförallt kläder från olika 

märken samt smycken, väskor, 

scarfar och andra accessoarer. 

Min roll är att se till att all 

marketing på företaget fungerar. 

Som marknadschef och 

brandmanager har jag det 

största ansvaret när det kommer 

till att nå ut till kunderna. Det är 

mitt ansvar att se till att den bild 

vi målar upp når ut till våra 

kunder 

Bavaria Stockholm är 

återförsäljare av BMW och 

Mini. Jag jobbar som  

markandsassisten och har som 

ansvar att sätta igång Bavaria på 

sociala medier. 

Hur ser och förhåller ni er till 

sociala medier? 
Världen blir allt mer 

digitaliserad och att använda sig 

av sociala medier är en mycket 

bra kommunikationskanal som 

dessutom är effektiv, 

tidsparande och når ut till 

många. Det som vi tycker är de 

viktigaste faktorerna för 

framgång med marketing i 

sociala medier är att det når 

våra kunder på ett tidseffektivt 

sätt. Men speciellt att det når 

vår målgrupp. 

Jag ser sociala medier som 

väldigt positivt och känner att 

det är en plattform som vi bör 

vara på för att stärka 

varumärket men också för att 

möta sina kunder och framtida 

kunder.  

Det viktiga för oss är att skapa 

en stark och långvarig relation 

med våra kunder. 

Vilka sociala medier använder 

ni idag? 
Innan de sociala medierna blev 

storslagna fenomen så använde 

vi oss av olika modemagasin för 

att nå ut till våra kunder. Idag 

ser det annorlunda ut, vi har 

både instagram, facebook fan 

page och hemsida. Vi ser till att 

våra olika konton uppdateras 

flera gången i veckan och visar 

upp våra nya produkter. Vår 

målgrupp är väldigt olika i 

åldrarna så därför använder vi 

oss av olika typer av digitala 

kanaler. På onsdagar läggs det 

upp” party” inspo medans det 

på måndagar läggs upp mer 

”vardags inspo”. I dagens 

samhälle är många uppkopplade 

till sociala medier och för oss är 

det ett väldigt bra sätt att 

marknadsföra oss på. 

Facebook, Instagram och 

Linkedin.  

Varför tog ni initiativet till att 

använda er av sociala medier, 

motivera gärna. 

Man har som syfte att föra 

dialog och inte som många 

andra tror att stärka sitt 

varumärke. Visst detta kommer 

troligtvis leda till att man 

stärker sitt varumärke, men det 

Bavaria kände att de måste 

befinna sig på sociala medier 

för att kunna konkurrera och 

sticka ut jämfört med sina 

konkurrenter. Avsikten var att 

komma närmare kunderna och 
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var inte vår initiativ. Det är bara 

positivt om användningen av 

sociala leder till att varumärket 

stärks men det är massa annat 

ett företag vill uppnå. 

bygga upp relationer och för att 

vara tillgängliga till sina kunder 

närsomhelst 

Varför finns ni på sociala 

medier, vad är er primära 

intention? 

Genom att använda sociala 

medier har vi blivit ”yngre” och 

”bredare” i vår målgrupp. Det 

vi vill förmedla är att ”På SALT 

finns något för alla” och ”På 

SALT hittar man ALLTID” 

något. Därför arbetar vi stenhårt 

med att synas mycket och ofta. 

Vi vill dessutom föra en dialog 

med våra kunder men 

framförallt nå ut till en bred 

målgrupp. 

Den primära intentionen är att 

skapa relationer, vara ständigt 

tillgängliga för sina kunder 

samt för att konkurrera på 

marknaden och sticka ut. Vi vill 

synas för att kunderna ska veta 

att vi finns till. Genom att 

närvara på sociala medier kan vi 

få synlighet men även att skapa 

uppmärksamhet.  

 

Kan ni berätta om sociala 

mediers påverkan på er företag? 
Sociala medier har för det mesta 

en positiv effekt på företaget. 
Jag anser att sociala medier 

kommer bidra med en positiv 

påverkan på företagen eftersom 

det hjälper de att möta sina 

kunder i jämförelse med sina 

konkurrenter. Jag menar att det 

för tillfället finns många inom 

samma bransch som litar på 

varumärkernas sidor i sociala 

medier men att de själva inte 

skapar upp egna sidor. 
Vilka styrkor/fördelar samt 

svagheter/nackdelar ser ni med 

sociala medier? 

Positivt genom att föra en 

dialog i den formen att våra 

kunder får chansen att 

kommunicera direkt med oss i 

kommentarsfälten men även får 

chansen att komma med 

önskemål eller förfrågningar om 

de olika produkterna. Sociala 

medier är dessutom ett 

fantastiskt 

marknadsföringsalternativ för 

företag som inte har möjlighet 

att göra reklam i TV.   

Fördelarna är man kan få 

mycket direkt feedback. 

Nackdelarna är att om man 

sprider ett budskap som folk 

tycker är fel uppmärksammas 

det väldigt snabbt i sociala 

medier. 

 

Fördelarna är att man kan rikta 

sig åt olika målgrupper med 

olika typer av budskap. Billig 

markandsföring i jämförelse 

med TV, radio och affischer 

samt att närvara och se vad 

andra (konkurrenterna ) gör/inte 

gör på kanaler. 

Svagheterna är att det kan gå fel 

väldigt snabbt om man inte är 

vaksam. Negativ spridning kan 

ske väldigt fort ifall det händer 

är det en skandal för företaget 

och företaget exponeras. 

Kommer ni öka användandet av 
sociala medier i framtiden, 
varför/varför inte? 

Ja, till viss del, vi märker ofta 

att våra kunder kommer in efter 

att ha sett en bild som vi lagt 

upp och vill ha just de 

produkterna på bilderna. Då vet 

vi att vi har lyckats nå ut och på 

Ja, jag tror definitivt att 

användandet kommer att öka. 

Anledningen till detta är att 

Internet ständigt växer och att 

det, pga detta, skapas nya 

kanaler och nya medier. 
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rätt sätt. 

Det är bara positivt att vi kan bli 

större genom användningen av 

sociala medier. Vi kommer 

förhoppningsvis göra detta för 

samma avsikt som vi har idag. 
 

 

Fråga Comprend NOGA 

Kan du berätta lite kort om ditt 

företag och din roll? 
Företaget hjälper andra företag 

att etablera sig på sociala medier 

och förbättrar deras 

kundkontakt. Jag arbetar med 

strategier och policyers för 

sociala medier på Comprend. 

Noga är ett företag som arbetar 

med att hjälpa kunder att synas 

bättre på internet, skapa flera 

affärsmöjligheter och förbättra 

företagets lönsamhet.  

Min roll på företaget är  

verkställande direktör. 
Hur ser och förhåller ni er till 

sociala medier? 
Enligt mig är sociala medier en 

plattform som är bra vid 

användning av kommunikation 

och distribution.   

Enligt mig ger sociala medier en 

snabb publicering och stor 

spridning. Jag menar att värdet 

med att använda sociala medier 

ligger i att kunna bidra med hög 

trovärdighet då även mottagaren 

kan påverka. 

Sociala medier är dessutom ett 

sätt för företag att stärka sitt 

varumärke via ytterligare en 

kommunikationskanal. 
Vilka sociala medier använder 

ni idag? 
Facebook, Twitter, Lindin och 

Instagram. 
Twitter och Facebook 

Varför tog ni initiativet till att 

använda er av sociala medier, 

motivera gärna. 

För att enklare kunna nå ut till 

vår målgrupp då vi vet att de 

finns på sociala medier. 

För att kunna kommunicera med 

kunderna via 

tvåvägskommunikation och på 

så sätt skapa en dialog. 
Varför finns ni på sociala 

medier, vad är er primära 

intention? 

För att kunna kommunicera med 

de vi vill kommunicera med. 

 

Sociala medier används för att 

kommunicera nyheter och 

händelser samt för att debattera 

samt för att nå ut till en särskild 

målgrupp. Vi vill kunna närvara 

på social medier och påverka 

spridningen av 

företagsinformation. 
Kan ni berätta om sociala 

mediers påverkan på er företag? 
Sociala medier har hjälp oss att 

nå ut till vår målgrupp enklare 

och har underlättat 

kommunikationen mellan oss 

och våra kunder. Genom detta 

har vi kunnat finnas där för våra 

kunder vid behov och inte bara 

under våra telefontider 

Tack vare sociala medier kan vi 

synas bättre, och kommunicera 

på ett annat sätt. Positiv 

påverkan skulle jag säga. 

Vilka styrkor/fördelar samt 

svagheter/nackdelar ser ni med 

sociala medier? 

Enligt mig är fördelarna med 

sociala medier deras 

föränderliga förmåga,  och att 

Styrkor: Kommunikationen man 

får med konsumenterna. 

Nackdelar: 
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nackdelarna är att företagen inte 

äger plattformarna och därför 

inte kan kontrollera dem. 

Facebook, Twitter m.m. kan 

enkelt ändra sina algoritmer 

vilket kan leda till att de 

budskap man skickar ut syns av 

färre personer. 

Informationsspridningen 

Kommer ni öka användandet av 

sociala medier i framtiden, 

varför/varför inte? 

Nej, vi vill inte testa på nya 

kanaler. De kanaler som 

används nu kommer alltid vara 

intressanta. 

Ja, troligtvis kommer 

användandet att öka. Med tiden 

skapas ständigt nya plattformar 

som kan användas till att nå ut 

till fler kunder. På så sätt håller 

vi oss uppdaterade och 

tillgängliga. 
 

Företag Gentel Price Ali Hallak Q-Telecom Ahmed –Al 

Khalidi 

Kan du berätta lite kort om ditt 

företag och din roll? 
Företaget är etablerat i 

klädbranschen och säljer 

mestadels kläder till barn i 

åldrarna 0-4 år. Jag är VD på 

företaget.  

Företaget specialiserar sig på 

mobiler, smartphones, 

reparationer, försäljning av 

reservdelar samt 

datorreparationer Jag arbetar 

som marknadsassistent i 

företaget. 

Hur ser och förhåller ni er till 

sociala medier? 
Jag anser att sociala medier är 

ett bra redskap vid 

kontaktbehov. Vi kan via 

sociala medier enkelt behålla 

kontakten med våra kunder och 

de kan enkelt och snabbt 

kontakta oss vid frågor eller 

övriga funderingar kring våra 

produkter och på så sätt föra en 

dialog. 

För mig är sociala medier en bra 

kanal för att visa upp och 

marknadsföra vårt sortiment 

samt våra tjänster. 

Vilka sociala medier använder 

ni idag? 
Vi finns idag på Facebook, 

Twitter och Instagram. 
Vi är för tillfället närvarande på 

Facebook 

Varför tog ni initiativet till att 

använda er av sociala medier, 

motivera gärna. 

Vi kände att vi behövde 

utveckla vårt 

kommunikationssystem, till en 

form av tvåvägskommunikation 

men även för att kunna vara mer 

tillgängliga för våra kunder. De 

flesta människor befinner sig 

idag på sociala medier. 

Vi tyckte att det var svårt att 

behålla kontakten med våra 

kunder och få feedback från de 

utan användandet av sociala 

medier. 

Varför finns ni på sociala 

medier, vad är er primära 

intention? 

Vår primära intention med att 

existera på sociala medier är att 

skapa trygghet bland våra 

kunder. Vi vill att våra kunder 

ska känna sig nöjda och 

bekväma med våra produkter 

och därför tycker vi det är 

viktigt att alltid finnas till vid 

Vi vill marknadsföra oss och 

samtidigt behålla kontakten med 

våra kunder och framtida 

kunder. 
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eventuella frågor eller klagomål 

som kan förekomma. Vi vill 

kunna få feedback för att 

förbättra oss ytligare. 
Kan ni berätta om sociala 

mediers påverkan på er företag? 
Med hjälp av sociala medier har 

vi lyckats få en direkt inblick i 

kundernas tankar kring våra 

produkter, vad de anser är bra 

och mindre bra samt vad som 

behöver förändras. Genom detta 

har vi kunnat uppfylla deras 

önskemål och anpassad 

verksamheten så att fler blivit 

nöjda. 

Med hjälp av sociala medier har 

vi lyckats få feedback från våra 

kunder och lyckats utvecklas. 

Vilka styrkor/fördelar samt 

svagheter/nackdelar ser ni med 

sociala medier? 

Det positiva med sociala medier 

skulle jag säga är utformningen 

av en dialog. Det negativa att 

företagets rykte kan snabbt 

sprida via informationen på 

sociala medier. Jag menar att 

om en kund skulle tycka dåligt 

om något och sprider vidare 

denna information. 

Fördelen med sociala medier är 

att det ständigt utvecklas och att 

nya medier skapas. Detta ökar 

ett företags chans att nå ut till 

sina kunder. Det negativa med 

det är att saker och ting sker 

väldigt fort. Ifall en tragedi 

inom företaget uppstår eller en 

händelse sker som blottar 

företaget kan detta spridas 

väldigt fort och påverka många 

Kommer ni öka användandet av 

sociala medier i framtiden, 

varför/varför inte? 

Ja, troligtvis kommer 

användandet att öka. Med tiden 

skapas ständigt nya plattformar 

som kan användas till att nå ut 

till fler kunder. På så sätt håller 

vi oss uppdaterade och 

tillgängliga. 

Ja, för tillfället finns vi bara på 

Facebook men vi ser positivt på 

användandet av Instagram och 

Twitter och dess möjligheter i 

framtiden. 

 

Fråga Bumberball Nicole Malin Backtorp 

Kan du berätta lite kort om ditt 

företag och din roll? 
Bumperballs Stockholm hyr ut 

och säljer all relevant utrustning 

för aktiviteten Bumperballs. 

Bumperballs är en sport där 

deltagare trär på sig luftfyllda 

bollar/zorber på överkroppen för 

att kunna tackla varandra utan 

att skada sig själva. I samband 

med detta spelar man oftast en 

fotbollsmatch. Jag sköter i 

princip det mesta i företaget, 

men specialiserar mig mest på 

bokföring och marknadsföring 

medan min partner jobbar mer 

mot kunderna. 

Företaget säljer kläder och 

accesoarer till tjejer. Jag jobbar 

som butikschef och har hand om 

företagets sociala medier 

Hur ser och förhåller ni er till 

sociala medier? 
Sociala medier är, precis som 

alla andra kanaler, ett sätt att nå 

ut till vår målgrupp. Skillnaden 

med andra typer av 

Det är ett jätte bra sätt för oss att 

synas och skapa ett band med 

våra konsumenter. 
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kommunikationskanaler är väl 

att vi kan vara lite mer 

personliga genom de sociala 

medierna, då det är en annan typ 

av direktkontakt mot våra 

kunder. 

Vilka sociala medier använder 

ni idag? 
Främst facebook. Vi har även 

ett instagramkonto och ett 

twitter konto, men vi jobbar inte 

lika aktivt med dessa. 

Instagram och Facebook 

Varför tog ni initiativet till att 

använda er av sociala medier, 

motivera gärna. 

Alla företag som vill vara 

relevanta bör finnas på sociala 

medier. Det är ett utmärkt sätt 

att sprida sin produkt på då allt 

man delar (videoklipp, statusar, 

bilder) kan bli virala och spridas 

genom vänner. Det är en 

plattform som är unik på det 

sättet att kunder på ett väldigt 

enkelt sätt kan rekommendera 

tjänsten till sina vänner genom 

att like:a, kommentera eller 

bjuda in. 

För att vår målgrupp är aktiv 

där, och även för att alla våra 

konkurrenter finns där. Vi måste 

synas så att de vet att vi finns. 

Varför finns ni på sociala 

medier, vad är er primära 

intention? 

Vår preliminära intention var att 

bli det största bumperballs 

företaget på facebook, vilket vi 

är i dagsläget. Vår andra 

intention är att få våra 

videoklipp att bli virala, samt att 

kunna vara en tillförlitlig 

kommunikationslänk mellan 

våra följare och oss själva. 

Att få skapa en dialog med våra 

konsumenter så att vi alltid kan 

förbättras. Att synas, och 

förhoppningsvis expandera i 

fortsättningen. Det är en jätte 

bra marknadsföringskanal. 

Kan ni berätta om sociala 

mediers påverkan på er företag? 
Vi får ett bättre intryck på vilka 

målgrupper som vi bör rikta in 

oss på genom att titta på vart vi 

får högst genomslagskraft. 

Sociala medier påverkar alltså 

vår syn på vilka typer av 

personer som främst är 

intresserade av vår tjänst. Mer 

än så skulle jag dock inte säga 

att sociala medier påverkar oss, 

utan det är snarare tvärtom, att 

vi försöker påverka och nå ut till 

vår målgrupp via sociala medier 

Det har varit en rolig resa, jag 

har bara gott att säga om sociala 

medier hittils. Det har stärkt vårt 

varumärke. 

Vilka styrkor/fördelar samt 

svagheter/nackdelar ser ni med 

sociala medier? 

Styrkan är den direkta 

kommunikationen och den 

virala möjligheten. Det går 

snabbt och smidigt att 

kommuncera, och det är enklare 

att vara mer personlig. Det 

negativa är främst spam, 

oseriösa kommentarer och annat 

som kan skada företaget. Vi har 

inte uppleva några större 

Fördelarna är många, men att 

man kan synas gratis och 

kommunicera med sina 

konsumenter. Bättre kan det inte 

bli. Nackdelarna skulle nog vara 

att det alltid kommer nya kanal 

och att man kanske inte hinner 

exponeras i alla. 
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problem än så länge, men det 

kan mycket väl uppstå i 

framtiden 

Kommer ni öka användandet av 

sociala medier i framtiden, 

varför/varför inte? 

Allt är i slutändan en 

kostnadsfråga. Den digitala 

kanal som generar flest kunder 

till oss är givetvis den som vi 

kommer att använda. 

Kanske, det beror på hur det ser 

ut för vår målgrupp. Men vi 

kommer fortsätta jobba med 

sociala medier 

 

Frågor Argan Wonder Ibrahim 

Qatanani 

ZOOM OUT Media Center 

Nadine Anouti 

Kan du berätta lite kort om ditt 

företag och din roll? 
Ett väletablerat företag som 

säljer argan olja. Min roll på 

företaget är att se till att allting 

rullar och                                                                            

jag jobbar även mycket med 

marketing. 

Företag specialiserar sig på 

fotografering, allt från 

bröllopsfotografering till student 

fotografering. Min arbetsroll är 

Verkställande direktör 

Hur ser och förhåller ni er till 

sociala medier? 
Jag ser sociala medier som ett 

väldigt bra verktyg för att nå till 

nya kunder, och vi på företaget 

ser det som en kanal för 

nyhetsspridning etc. Vi är aktiva 

på sociala medier och 

uppdaterar kontinuerligt. 

 

Jag anser att det är positivt att 

närvara på sociala medier. Vi 

kan nå ut till våra kunder men 

även skapa en stabil relation då 

det är en tvåvägskommunikation 

Vilka sociala medier använder 

ni idag? 
Facebook, Pinterest, Instagram 

och Youtube. 

 

Facebook 

Varför tog ni initiativet till att 

använda er av sociala medier, 

motivera gärna. 

Till en början var det ett bra sätt 

att nå till folk man känner, men 

det är också gratis 

marknadsföring ifall nyheter, 

inlägg, m.m. delas. Det lockar 

till fler och fler 

följare/konsumenter. 

 

Vi vill expandera företaget och 

tanken var att etablera oss i flera 

områden, främst för att nå ut till 

en bredare målgrupp. 

Varför finns ni på sociala 

medier, vad är er primära 

intention? 

Vi finns där för att det är en bra 

kanal och för att få fler följare, 

vi finns där för att få fler 

konsumenter och för att öka 

försäljningen och stärka 

varumärket utan höga 

marknadsföringskostnader. 

 

Eftersom att alla i princip 

närvara på sociala medier. 

Genom att närvara på sociala 

medier påminner man kunderna 

att man finns, man syns mer och 

detta ger kunderna en 

medvetenhet om att man 

existerar. Detta kan väcka ett 

intresse om produkten vi vill 

förmedla och chansen blir större 

att kund genomför en 

transaktion.    

 
Kan ni berätta om sociala 

mediers påverkan på er företag? 
Det ökar försäljning, det leder 

till en högre ”spot” på google, 

vilket i sin tur leder till ökad 

försäljning. Det leder även till 

Vi ser i princip en positiv 

påverka. 
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att fler följer utvecklingen i 

företaget. 

 
 

Vilka styrkor/fördelar samt 

svagheter/nackdelar ser ni med 

sociala medier? 

Fördelarna; nå ut till fler, öka 

försäljning, gratis 

marknadsföring. 

Svagheter/nackdelar; i stort sett 

ser jag inga större nackdelar 

men det kan vara tidskrävande 

att ständigt behöva uppdatera. 

 

Nackdelen: hastiga spridningen 

av dålig information. 

Fördelar/styrkor: att vi syns mer 

och alla som ser oss på sociala 

medier får ett hum om vårt 

företag.    

Kommer ni öka användandet av 

sociala medier i framtiden, 

varför/varför inte? 

Ja, för att fortsätta växa, nå ut 

till flera och hålla takt med 

konkurrenterna.  

 

Definitivt, det är ett av 

företagets mål. Vi vill 

expandera användandet av 

sociala medier och använda oss 

av nya kanaler. 

 


