
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Affi Chu 

 

 
Marknadsföring via sociala medier 

inom restaurangbranschen 
 

En intervjustudie av användningsområden, för- och 
nackdelar 

 
 

Social media marketing in the restaurant industry 
 

A interview study of usage, advantages and disadvantages 

 
 

Informatik 
C-uppsats 

 

 

 

Termin: VT-18 

Handledare: Monika Magnusson 



 

Abstract 
Sociala medier fyller idag upp en stor del av människornas vardag och med sociala medier kan 

företag nå ut till en stor mängd människor på ett relativt enkelt och snabbt sätt. Användningen 

av sociala medier för företag har blivit ett ”måste” när det kommer till att synas, marknadsföra 

och komma ut med information. Det handlar även om att skapa en relation med sina 

konsumenter och bygga ett förtroende. Syftet med den här uppsatsen är att identifiera 

användningsområde, fördelar och nackdelar vid användning av sociala medier för 

restaurangbranschen i medelstora orter. För att identifiera detta har datainsamling genomförts 

genom kvalitativa intervjuer med fyra olika restauranger i Karlstad.  

 

Resultatet av studien visar att sociala medier används främst för informationsspridning till sina 

gäster och följare. Restaurangerna vill snabbt och enkelt komma ut med information till sina 

gäster och följare, det kan vara allt från tillfälliga öppet tider till att sprida information om en 

nyinkommen vinsort i vinlistan. Studien visar även att den största fördelen är även den största 

nackdelen med sociala medier, nämligen tvåvägskommunikationen. Att gästerna och följarna 

numer inte enbart är mottagare av information utan även kan skapa och sprida information är 

en fördel. Däremot kan de som enbart är ute för att skada restaurangens rykte lika enkelt skapa 

och sprida information om restaurangen, nämligen troll. Dessa troll har restaurangerna ingen 

kontroll över. Så länge det är befogade kommentarer är det värdefull kritik för restaurangen. 

Gäster och följare kan även bidra till att sprida restaurangens varumärke genom funktionerna 

gilla, kommentera och dela.  
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1 Inledning 

 

Inledningskapitlet handlar om att ge läsaren en bakgrund till sociala medier samt en 

presentation av uppsatsens problembakgrund, syfte, undersökningsfrågor, målgrupp och vilka 

avgränsningar som uppsatsen har.  

1.1 Bakgrund 

Enligt en studie gjord av Davidsson och Findahl (2016) framgår det att av alla som använder 

internet är det 77 procent av användarna som använder sociala medier, varav 58 procent av 

dessa använder det dagligen. I studien kom man även fram till att 86 procent av sociala medier 

användarna skickar meddelanden och 72 procent delar andras innehåll. Davidsson och Findahl 

(2016) kom även fram till att Facebook är det sociala medium som är populärast med 71 procent 

av användarna.  

 

När samhället håller på att digitaliseras på många sätt behöver även restaurangerna förändra sitt 

arbetssätt i hur marknadsföringen mot sina konsumenter ska ske. Det är drygt 30 procent av 

svenskarna läser dagstidningen dagligen. Då fler och fler människor, främst åldersgruppen 

mellan 26 och 55 år, använder internet för att läsa och se nyheter behöver företagen se över 

vilka marknadsföringsverktyg som de ska använda sig av. Restaurangerna behöver förändra sig 

och anpassa sig till det nya digitaliserade samhället och de behöver hitta nya vägar för att 

marknadsföra sin verksamhet. För att kunna nå ut till sina konsumenter behöver företagen lära 

sig att utnyttja sociala medier, ta reda på hur sociala medier ska användas och vilka för- och 

nackdelar som kan uppkomma vid användning av sociala medier. 75 procent av alla gäster tittar 

på onlinerecensioner när de letar restaurang och därav är det ett måste för restaurangerna att 

finnas online. Idag räcker det inte längre med att enbart annonsera genom tryckt format eller 

radioannonser, restaurangerna måste även finnas med i den digitala världen. Det är nämligen i 

den digitala världen som gästerna befinner sig och där som de börjar och avslutar sin 

matupplevelse. Att ha en närvaro på sociala medier är viktigt eftersom restaurangen kan nå nya 

gäster som inte redan känner till restaurangen. Det gäller även att svara på gästernas 

kommentarer på ett lämpligt sätt, positiva som negativa kommentarer (Davidsson och Findahl 

(2016) ; The Fork 2016).  

 

Då sociala medier i grund och botten är relationsskapande (Cheung & Lee 2010) behöver 

företagen se över hur de ska använda sociala medier och vilka fördelar de kan få genom att 

använda verktyget i sin marknadsföring. Allt nytt medför även en del nackdelar som företagen 

behöver ha i åtanke. Digital media gör att allt går mycket fortare, både positiva och negativa 

aspekter. Med hjälp av sociala medier kan företagen snabbt nå ut med den senaste nyheten till 

sina konsumenter. Det företagen behöver tänka på är att även konsumenterna lika snabbt kan 

vädra sina negativa åsikter på sociala medier.  

 

Idag finns det studier gjorda som behandlar hotell och restaurangbranschen i sin helhet. 

Däremot finns det färre artiklar som enbart berör restaurangbranschen i medelstora orter.  

1.2 Syfte 

Syfte med studien är att identifiera sociala mediers användningsområde samt vilka för- och 

nackdelar användandet kan medföra för restauranger i medelstora orter i Sverige.  

 

Frågor som studien vill behandla: 
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• Hur använder företagen sociala medier som ett marknadsföringsverktyg? Annonser, 

kampanjer, brand recognition, etc.  

• Vilka fördelar medför användandet av sociala medier som marknadsföringsverktyg?  

• Vilka nackdelar medför användandet av sociala medier som marknadsföringsverktyg?  

 

1.3 Avgränsning 

Den här studien kommer att lägga fokus på svenska företag. Studien kommer att avgränsas till 

restaurangbranschen i medelstora orter. Ytterligare en avgränsning kommer att göras och det är 

att studien begränsas till de sociala plattformarna Facebook och Instagram.  

 

1.4 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig främst till restauranger i medelstora orter i Sverige där restaurangerna idag 

inte använder sociala medier eller där restaurangerna vill utöka användandet av sociala medier.  
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2 Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen får läsaren först en bakgrund till sociala medier. Därefter 

introduceras läsaren till sociala medier och hur dessa uppkom samt att en genomgång av de 

sociala medierna Instagram och Facebook att göras. Vidare får läsaren att få ta del av vad 

marknadsföring innebär, hur digital marknadsföring har förändrat synen på marknadsföring 

samt hur sociala medier idag används som ytterligare ett verktyg i marknadsföringen.  

2.1 Web 2.0 

Den första generationen av web kallas Web 1.0 och handlade mest om att ge information till 

besökaren, eller som Patel (2013) kallar det, ”read-only web”. Det var väldigt lite 

användarinteraktion samt innehållsbidrag från användaren. Målet med hemsidan var för de 

flesta att skapa en närvaro på internet för att dela med sig av sin information. Tuten och 

Solomon (2018) förklarar det så här:  

 
Initially, the Web (what we know call Web 1.0) was a network of connected information. 

People browsing the Internet were merely consumers of the Internet´s most static contents. 

Web 1.0 was the era of cognition, in which a network of data producers served information 

to primarily passive consumers. Web 2.0 marked a major shift by connecting network of 

people in addition to networks of information (s. 9).  

 

Termen Web 2.0 formulerades under en brainstorming konferens 2005 mellan Tim O’Reilly 

och MediaLive International (Patel 2013). Tanken med termen Web 2.0 var att särskilja 

aktiviteter förknippade med traditionella passiva och statiska hemsidor från det nya paradigmet 

för dynamisk och interaktiv kunskapande på internet (Shang et al. 2011). Skillnaden mellan 

Web 1.0 och Web 2.0 är många. Några av dessa skillnader är att Web 2.0 anses vara en så kallad 

läsa-skriva webb som medger peer-to-peer-delning, med mera (Patel 2013). Vidare berättar 

Patel (2013) att Web 2.0 innefattar sociala nätverk som Facebook och Twitter. Funktioner som 

skiljer Web 2.0 från Web 1.0 är bland annat delning av innehåll, taggar och word of mouth. 

2.2 Sociala medier 

Innan framväxten av internetteknik var kontakter mellan likasinnade människor, som delade 

samma åsikter om allt från politik till tomatodling, begränsade av geografiska avstånd och 

begränsningar i kommunikationsverktyg. Detta har förändrats i och med digitaliseringen och 

sociala mediers uppkomst (Charlesworth 2015). Sociala medier är något som har funnits med 

sedan slutet av 1990-talet i form av olika typer av chattfunktioner på webben (Åblad 2009). 

Tuten och Solomon (2018) menar att sociala medier inte är möjligt utan dagens infrastruktur 

gällande internet. Författarna menar att precis som internet är grunden för webben är webben 

grunden för sociala medier.  

 

Åblad (2009) uplyser att chattfunktioner som ICQ och passagen.se som de första 

applikationerna som tog de första stegen mot global kommunikation via webben. I början av 

2000-talet exploderade dessa typer av applikationer på webben, nästan som att så fort en ny 

applikation tillkom så försvann det en liknande applikation. Eller som Safko (2010, s. 3) 

uttrycker det, ”Social media is the media we use to be social. That’s it”. Författaren väljer att 

bryta ned ordet ”sociala medier” till två olika delar. Social som hänvisar till de instinktiva behov 

människan har att ha kontakt med andra människor. Människan har ett behov av att omgärda 

sig och vara i samma grupp med liknande och likasinnade människor där vi kan känna oss 

bekväma att dela med oss av våra tankar, idéer och erfarenheter. Den andra delen, medier, 
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förklarar Safko (2010) som den teknologi som vi använder oss för att skapa denna kontakten 

med andra människor. Det kan vara radio, tv, e-post, mobiltelefon, sms, etc.  

 

Sociala medier definieras som utrymmen där användaren skapar en egen profil, formulerar sig 

själva och interagerar med andra människor, varumärken och företag (Coelho et al. 2016). Detta 

är även något som Bhardwaj(2017) nämner och utvecklar lite mer, webben är något som finns 

överallt i våra liv. Den dagliga användningen av mobil teknik och sociala medier har påverkat 

den dagliga rutinen, livsstilen och beslutsprocesserna. Idag är miljoner av människor världen 

över beroende av sociala medier för att dela med sig av sina åsikter, ”likes”, ”dislikes”, viktiga 

händelser i livet och att hålla kontakten med människor både socialt och professionellt 

(Bhardwaj 2017). Cheung och Lee (2010) väljer att beskriva sociala medier som ett personligt 

nätverk där användaren skapar en profil (Zaglia 2013) och kan använda profilen för att knyta 

kontakter och skapa sitt nätverk. Cheung och Lee (2010) menar att sociala medier är utrymmen 

som användaren använder för att dela med sig av sina händelser, såväl genom bilder, text eller 

videos. Profilen som användaren skapar i sociala medier är många gånger med sitt riktiga namn.  

 
Social media provides the way people share ideas, content, thoughts, and relationships 

online. Social media differ from so-called “mainstream media” in that anyone can create, 

comment on, and add to social media content. Social media can take the form of text, audio, 

video images, and communities (Scott 2010, s. 38). 

 

Scott (2010) vill vara tydlig och uppmärksamma på att det finns två olika termer som man 

behöver hålla isär. Det ena är sociala medier medans det andra är sociala nätverk. Författaren 

förklarar sociala medier som det övergripande och det är hur vi refererar till de olika medierna 

som människan använder för att kommunicera online på ett socialt sätt. Om sociala medier är 

det övergripande så är sociala nätverk en delmängd. Författaren, Scott (2010), förklarar att 

sociala nätverk är en term som refererar till hur människor interagerar på sidor som Facebook, 

Twitter, LinkedIn och andra liknande sidor. Socialt nätverkande sker när människor skapar en 

personlig profil och interagerar för att bli en del av en gemenskap av vänner och likasinnade 

och att dela information. Tuten och Solomon (2018) menar att sociala medier fungerar endast 

när det finns användare som deltar, skapar och delar med sig av någon form av innehåll. Innehåll 

från journalister, redaktörer och utgivare har en stor del i att få sociala medier att fungera, men 

så har även innehåll från den vanliga användaren.  

 

Tillgången till sociala medier är idag näst intill oändligt. Statistik från Davidsson och Findahl 

(2016) visar att hela 77 procent av alla som använder internet använder sig av sociala medier. 

Av dessa är det hela 71 procent som använder Facebook och 44 procent använder Instagram. 

Användaren kan koppla upp sig mot sina sociala medier med hjälp av en stor mängd olika typer 

av enheter. Tuten och Solomon (2018) menar att enheter som 

surfplattor, ”smartphones”, ”smartwatches”, spelkonsoler, laptop, stationär dator och även TV-

apparater som möjliga enheter för att koppla upp sig mot sociala medier.  

 

Användandet av sociala medier varierar. Tuten och Solomon (2018) belyser fyra olika zoner 

där sociala medier används till. Författarna menar även att dessa fyra zoner inte är statiska. 

Vissa eller alla av dessa zoner kan komma att överlappas med varandra.  

 

• Zon 1 – Sociala Community (Social Community) 

Handlar om sociala medier som beskriver relationer mellan olika användare och de 

aktiviteter som användarna deltar i med andra användare som har samma intressen. 

Typiskt för detta är sidor som Facebook, Twitter, etc.  

• Zon 2 – Sociala Publiceringar (Social Publishing) 
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Handlar om innehåll som skapas och publiceras av användare. Typiskt för dessa sidor 

är olika bloggar, Youtube, etc.  

• Zon 3 – Sociala Underhållningar (Social Entertainment) 

Handlar om att dela med sig av kommande event, uppträdanden eller aktiviteter, som 

olika användare finner intressant, via olika typer av sociala medier. Typiskt för dessa 

sidor är Zynga, MySpace, etc.  

• Zon 4 – Social Handel (Social Commerce) 

Handlar om hur sociala medier används vid shopping, köp och sälj av produkter och 

tjänster. Typiskt för dessa sidor är Groupon, TripAdvisor, etc.  

 

 
 

Figur 1. Författarens modifiering av vad Tuten och Solomon (2018, s. 12) menar med 

sina 4 zoner och vad varje zon innehåller.  

Källa. Tuten och Solomon (2018).  

2.2.1 Facebook 

Facebook startades den 4 februari 2004 av fyra killar från Harvard University. Det var Mark 

Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes och Eduardo Saverin (Facebook 2018a).  

 
Facebooks mission is to give people the power to build community and bring world closer 

together. People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what´s 

going on in the world, and to share and express what matters to them. (Facebook 2018a). 

 

Statistik från Facebook (2018) visar att de i genomsnitt under december 2017 hade 1,4 miljarder 

dagliga användare av Facebook och 2,13 miljarder månatliga användare. Facebook har sitt 

huvudkontor i Menlo Park, California, och har över 25 000 medarbetar världen över. På 

Facebook är det hackerkultur som råder, en miljö som belönar kreativ problemlösning och 

snabbt beslutsfattande.  

 
Facebook is defined by our hacker culture - an environment that rewards creative problem 

solving and rapid decision making. We encourage people to be bold. Our open culture keeps 

everyone informed and allows people to move around and solve the problems they care about 

most. We work in small teams and move fast to develop new products, constantly iterating 

and improving. The phrase “this journey is 1% finished” is posted on our walls, reminding 

us that we’ve only begun to fulfill our mission to bring the world closer together (Facebook 

2018a). 
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När Facebook lanserades hade de fokus på gymnasie- och universitetsstudenter (Tuten 2008). 

Redan under det första året hade Facebook hunnit upp i över 1 miljon användare. Facebook 

utvecklades mycket snabbt och fler och fler funktioner lades till kontinuerligt. ”Facebook wall” 

lades till tidigt för att vänner skulle kunna lämna ett meddelande till sina vänner. Därefter 

följdes funktioner som ”Facebook photos” där användaren kan ladda upp sina egna 

bilder, ”news feed” är en funktion som visar användaren de senaste som har hänt i sitt nätverk, 

video som är samma funktion som Facebook photos fast med videoklipp istället, chatt som är 

en funktion där användarna kan skicka snabbmeddelanden till varandra och många fler 

funktioner längs med åren. Facebook lade till Pages år 2007, en sida där företag kan skapa en 

Facebookprofil och sprida information om företaget. År 2009 lanserade Facebook ”the like 

button”. En knapp som användare kunde använda sig av för att lätt låta sina vänner veta att de 

gillar det som vännerna lägger upp på Facebook.  Den 21 juli 2010 når Facebook en ny 

milstolpe, det är då som Facebook når 500 miljoner användare. Drygt två år senare förvärvar 

Facebook Instagram och ytterligare två år senare förvärvar Facebook även WhatsApp 

(Facebook 2018a). År 2017 lade Facebook även till funktionen ”stories”. En funktion där 

användarna kan lägga upp bilder eller korta videoklipp som syns för sina vänner under 24 

timmar (Newton 2017).  

 

Safko (2010) förklarar Facebook som en plattform för användare som snabbt kan knyta 

kontakter med vänner, familj, kollegor och bekanta. Men Facebook kan även användas som en 

affärsmiljö där företagen kan använda Facebook som ett verktyg för att promota en ny produkt 

eller service. Vidare tar författaren upp att Facebook har blivit väldigt populärt bland människor 

över 30 år och används som ett verktyg att uttrycka användarens egna sociala och politiska 

ställning, men även som ett inköps- och reklamverktyg utöver som ett social media.   

 

I figur 2 visas det hur Facebook applikationen kan se ut för en användare. Till vänster är 

exempel på hur nyhetsflödet ser ut för Facebookanvändaren och högst upp på bilden visas det 

för användaren vem av dennes vänner som har lagt upp bilder eller videoklipp på 

deras ”stories”. Till höger är ett exempel på hur företagssidan Pages ser ut. Besökare kan gilla 

och följa företaget samt se inlägg och foton.   
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Figur 2. Exempel på hur Facebook applikationen ser ut ur iPhones perspektiv.  

Källa: Facebook (2018b). 

2.2.2 Instagram 

Instagram är en gratis social medieapplikation som skapades av Kevin Systrom och Mike 

Krieger den 6 oktober 2010. Applikationen har idag över 800 miljoner användare som använder 

applikationen någon gång varje månad, över 500 miljoner dagliga användare och över 250 

miljoner dagliga användare som lägger upp dagliga ”stories”. Stories är en funktion som 

Instagram lanserade 2 augusti 2016. Denna funktion tillåter användaren att lägga upp bilder och 

korta videoklipp som ligger kvar i 24 timmar. När det finns nya stories upplagda av andra 

användare, som användaren följer, kommer det att synas genom att deras profilbild får en 

färgglad ring runt sig (Instagram 2018a; Instagram 2018b).  

 

Instagram är speciellt designad för visuellt innehåll för smartphones (Chen 2018). Användaren 

av applikationen kan välja att ladda upp både bilder och videoklipp. Innan användaren laddar 

upp sitt innehåll på Instagram kan användaren välja att redigera innehållet genom att till 

exempel använda sig av inbyggda filter för att manipulera bilden eller videon (Wallis 2014). 

Vidare kan användaren välja att dela med sig av sina uppladdningar publikt, så att de blir synlig 

för alla som har Instagram, eller enbart till sina vänner. När användaren ska ladda upp sitt 

innehåll kan denne välja att även dela sitt innehåll på andra sociala medier plattformar så som 

Facebook, Twitter, och Tumblr (Wallis 2014).  
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Enligt Ting et al. (2015) tilltalar sig Instagram till den yngre generationen av sociala medier 

användarna. Detta då de yngre är mer troliga att ta bilder med sina mobiltelefoner för att sedan 

direkt dela bilderna med andra. 

 

I figur 3 längst till vänster visas hur nyhetsflödet ser ut för en användare och högst upp på bilden 

syns det vilka stories som är uppladdade av andra användare som den aktuella användaren 

följer. I mitten ser vi ett exempel på hur en företagssida på Instagram ser ut. Finns information 

som besökaren kan få genom att klicka på olika knappar, ”shop” som tar besökare till företagets 

hemsida, ”call” som ringer upp företaget och ”Directions” som visar besökaren hur man tar sig 

till företaget. Den sista bilden visas det ett sätt på hur användaren kan redigera bilden innan den 

publiceras på Instagram.  

 

 

 
 

Figur 3. Exempel på hur Instagram applikationen ser ut ur iPhones perspektiv.  

Källa: Instagram (2018c).  

2.3 Marknadsföring 

En central del av marknadsföring handlar om att skapa kundvärde och därmed utveckla 

konkurrensfördelar. För att kunna lyckas med detta handlar det om att som företag förstå 

kundens behov och önskningar och hur marknader fungerar. På så sätt skapar företaget 

kundvärde och gör företaget det bättre än andra konkurrenter utvecklas konkurrensfördelar för 

företaget. Med större konkurrensfördelar ökar även möjligheterna till att vara lönsamma 

(Parment 2015). Kotler et al. (2017) beskriver att marknadsföring har som mål att både attrahera 

nya kunder genom att skapa överlägset kundvärde och att behålla och utveckla befintliga 

kundrelationer genom att leverera långsiktigt kundvärde.  

 

En centralpunkt i marknadsföring är marknadsmixen, det så kallade 4P-konceptet. De 4P:na det 

handlar om är: Produkt, Pris, Plats och Promotion (Parment 2015; Fahy & Jobber 2012; Kotler 
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et al. 2018). Parment (2015) väljer att använda termen påverkan istället för promotion, men 

hädanefter i texten kommer termen Promotion att användas.  

 
Marknadsmix – Den uppsättning konkreta marknadsföringsverktyg  – Produkt, Pris, 

Plats/marknadskanaler och Promotion/marknadskommunikation – som företaget kan 

påverka och styra för att åstadkomma en viss respons från marknaden, vanligen i termer av 

hög efterfrågan och lönsamhet (Kotler et al. 2018, s. 58).  

 

Produkt 

Kotler et al. (2018) förklarar begreppet produkt som en tjänst eller en vara medan Parment 

(2015) också innefattar upplevelser, organisationer, platser och idéer. Parment (2015) beskriver 

en produkt som: ”något som erbjuds på en marknad och syftar till att tillfredsställa ett behov 

eller ett önskemål” (s. 251).  

 

Pris 

Fahy och Jobber (2012) förklarar att pris handlar om alla de beslut som görs gällande de olika 

prislägen för produkter inom företagets sortiment, men även de beslut som tas gällande om en 

sänkning eller höjning av priset som svar till konkurrenters aktiviteter eller konsumenternas 

efterfrågan. Parment (2015) väljer däremot att uttrycka prissättning som en funktion av vad 

företaget har gjort i övrigt, och därmed vilken betalningsvilja företaget har skapat.  

 

Plats 

Fahy och Jobber (2012) menar att plats avser distributionsaktivitet. Det vill säga hur företagen 

gör för att leverera produkter och tjänster till sina konsumenter. Det kan vara beslut om vilken, 

eller vilka, kanaler som ska användas. T.ex. försäljning online eller genom detaljhandel. Många 

företag säljer idag genom flerkanalssystem, det vill säga att företagen använder sig av två eller 

flera marknadskanaler för att på så sätt nå ut till fler konsumenter (Parment 2015).  

 

Promotion 

Promotion, eller marknadspåverkan som det även kallas, är något som har genomgått 

omfattande förändringar den senaste tiden. Det är främst förändringar i 

kommunikationsteknologi som har bidragit till detta. I och med denna förändring har nu 

konsumenter mer kontroll över var, hur och när budskap ska nå dem. Den nya 

kommunikationsteknologin har gjort att företag har större möjligheter att kunna kommunicera 

med kunder på ett individualiserat sätt utan att det blir för administrativt kostsamt (Parment 

2015).  

2.3.1 Digital Marknadsföring 

Ända sedan webben länkades samman med Netscape, den första kommersiella webbläsaren, 

har dess anpassning som kommunikationskanal gått väldigt fort. Reklambranschen har länge 

försökt ”vara där kunderna är”. Även nu har reklambranschen gjort det, den har följt 

konsumenten online. Inte bara följt konsumenten online utan även utvecklat nya former av 

reklam för att relatera konsumenterna i sin egna virtuella verklighet. Faktum är att en stor del 

av reklamfilosofin har förändrats till följd av de möjligheter som har skapats online (Tuten 

2008).  

 

Statistik från Statistika (2018) visar att under 2017 spenderades det mer än 170 miljarder 

amerikanska dollar (USD) världen över på digital marknadsföring. Det är en siffra som väntas 

öka till över 330 miljarder US år 2021. Med sådana siffror i åtanke är det ytterst viktigt att 

utnyttja digitala medierna på rätt sätt. Scott (2010) belyser hur viktigt det är att en besökare på 

en webbplats inte ska mötas av envägsmeddelanden. Besökaren på hemsidan vill skapa en 
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relation med företaget och få information om företagets produkter och inte mötas av en massa 

reklam för att fånga besökarens uppmärksamhet. Det har företaget redan fått när besökaren går 

in på företagets hemsida.  

 
The Web has opened a tremendous opportunity to reach niche buyers directly with targeted 

messages that cost a fraction of what big-budget advertising costs (Scott 2010, s.6).  

 

Detta är även något som Tuten (2008) belyser. Genom att tänka att reklam är en 

envägskommunikation begränsas vad som är möjligt, speciellt på webben. Vidare berättar 

Tuten (2008) att reklam online handlar mer om konversationer, kontakter och delad kontroll. 

Det behöver heller inte alltid kosta pengar om företaget vill marknadsföra digitalt på webben. 

Scott (2010) belyser att webben kan vara ett väldigt starkt verktyg för marknadsföring utan att 

det ibland kan kosta något. Författaren skriver om ett exempel där Grobe och Voltz, två 

privatpersoner, spelade in en video för att se vad som händer om man blandar 200 liter cola-

light med över 500st mentos minttabletter. Videon blev en succé och skapade ett viralt fenomen. 

På bara tre veckor hade videon setts av över 4 miljoner människor och hundratals bloggare hade 

skrivit om det.  

 
Imagine the excitement in Mentos marketing offices when the videos took off online – millions 

of Mentos exposures at no cost (more on this later). The price tag to get results like that from 

traditional marketing might have totaled tens, if not hundreds, of million dollars (Scott 2010, 

s. 93).  

 

2.3.2 Marknadsföring via sociala medier  

Termen sociala medier är en term som är relativ ny inom marknadsföring och Constantinides 

(2014) menar att det inte finns någon exakt allmän enighet i vad det har för betydelse. Tuten 

och Mintu-Wimsatt (2018) belyser att marknadsförare använder sociala medier som ett verktyg 

i att uppnå marknadsföringsmål som sträcker sig från kundvård till reklam till handel. Termen 

sociala medier inom marknadsföring är således utnyttjandet av sociala medier, kanaler och 

programvara för att skapa, kommunicera, leverera och byta erbjudanden som har värde för en 

organisation och dess intressenter.  

 

Användning 

I en fallstudie gjord av Katona och Sarvary (2014) på företaget Maersk Line framgår det att 

genom användning av sociala medier kan företag uppnå ”brand recognition”.  De menar att 

användning av sociala medier är ett sätt att hålla företagets tjänster och produkter 

uppmärksammade och att det pratas om dem i staden. Lepkowska-White (2017) och Oh et al. 

(2016) menar att sociala medier används för att promota produkter, erbjuda olika erbjudanden, 

dela nyheter, ge rabatter och interagera med sina konsumenter. Enligt DiPietro et al. (2012) 

används sociala medier inom restaurangbranschen bland annat för att följa vad andra säger om 

restaurangen, dela foton, interagera på webbsidor och svara på negativa kommentarer om 

restaurangen. Needles och Thompson (2013) kom i sin studie fram till att sociala medier inom 

restaurangbranschen kan användas till enligt följande kategorier:  

 

• Promota (Promotion) 

• Länka eller dela nyheter (Link or share news) 

• Personlig kontakt med gäster (Personal contact with customers) 

• Klagomål/missnöje (Service recovery) 

• Dela videoklipp (Share videos) 

• Omröstningar (Polls) 
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• Annat (Others) 

 

Studien genomfördes genom en enkätundersökning med 166 svarande där de sociala 

plattformarna var Facebook, Twitter och bloggar. I studien framgår det att restaurangers 

användande av sociala medier främst är för att promota, länka eller dela nyheter och personlig 

kontakt med gästerna. I Lepkowska-White (2017) intervjustudie, med 20 olika restauranger, 

framgår det att samtliga respondenter använder sociala medier för att synas och att det når fram 

till många fler personer som de annars inte nått fram till vanligtvis.  

 

Oh et al. (2016) belyser att sociala medier även används allt mer frekvent bland butiker för att 

söka feedback. Detta är även något som Odoom et al. (2017) anser, men tillägger att sociala 

medier används till att skapa mer trafik till företagets webbsida. Författaren menar även att 

sociala medier används för att skapa och bygga relationer med befintliga samt potentiella 

kunder. Iankova et al. (2018) menar att med hjälp av sociala medier kan företagen interagera 

med sina konsumenter till en låg kostnad. Genom att enkelt kunna lägga upp ett inlägg snabbt 

och billigt kan företaget stärka sin närvaro på sociala medier.  

 

Fördelar 

I en studie gjord av DiPietro et al. (2012) resulterade i att användning av sociala medier inom 

restaurangbranschen inte behöver påverka budgeten. Användningen medförde även att 

restaurangen blev mer personlig och mer tillgängliga för sina gäster samt att sociala medier har 

förändrat sättet hur man interagerar och gjort det enklare. Studien genomfördes genom en 

enkätundersökning med 55 respondenter. Needles och Thompson (2013) framhäver att en 

fördel är att det inte behöver kosta restaurangerna särskilt mycket för att använda sociala medier 

för marknadsföring. Restaurangen kan enkelt skapa ett konto gratis på någon social 

medieplattform.  Lepkowska-White (2017) menar att med en låg kostnad kan restaurangerna 

med hjälp av sociala medier göra det möjligt för företag att snabbt tillhandahålla en stor mängd 

aktuell information, nå ut till nya konsumenter, skapa relationer med sina konsumenter, 

engagera konsumenter och få veta problemen när de uppstår. Vidare berättar författaren att det 

är på grund av att det är så enkelt att använda sociala medier och möjligheten att dela innehåll, 

interagera med andra och tillhöra olika likasinnade nätverk som sociala medier blir en fördel. 

Detta stärks av författarens empiriinsamling där fyra av 20 respondenter tycker att det går 

betydligt fortare att sprida information via sociala medier.  
 

If chef comes up with a great special for tonight, I can instantly get it out there. If he 

texts me a picture and I am away I can still post it and promote it (Lepkowska-White 

2017, s. 332). 

 

Kumar et al. (2016) är den huvudsakliga fördelen med sociala medier den ökade exponeringen 

(varumärkeskännedom) samt ökad trafik. Då konsumenter enligt Kumar et al. (2016) spenderar 

mer och mer av sin fritid på sociala medier. Det ska dock poängteras att Kumar et al. (2016) 

refererar till en webbsida (eMarketer) som gör marknadsundersökningar som ger insikter och 

trender i samband med digital marknadsföring, media och handel.  Akar och Topçu (2011) 

belyser att just fördelen med sociala medier är att konsumenter allt mer söker information på 

internet innan ett köpbeslut tas. Lepkowska-White (2017) menar att konsumenter gillar att ta 

foto och dela med sig av dessa på sociala medier till sina vänner och familj. Detta är något som 

Dutta och Bhat (2016) belyser. Just att konsumenter tenderar att tro mer på andra konsumenter 

och deras kommentarer om företaget och dess produkter.  

 

Sociala medier är idag väldigt populärt och har många användare, och på grund av detta menar 

Kumar et al. (2016) att sociala medier har blivit en viktig komponent i företagens mix av 
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marknadsföringsverktyg. Oh et al. (2016) menar att sociala medier, i allt större utsträckning, 

används av konsumenter för att söka efter information i avseende för ett köpbeslut. Vidare 

berättar författaren att sociala medier har blivit ett viktigt kommunikationsverktyg för företag 

och marknadsförare har blivit en avgörande faktor för att påverka konsumenternas 

köpbeteenden.  

 

Kim et al. (2015) belyser två fördelar att använda sociala medier som marknadsföringsverktyg. 

Det första är att företagen kan kommunicera med konsumenter utan begränsning vad gäller tid. 

Sociala medier möjliggör även för konsumenter att snabbt ge feedback till företaget oavsett om 

de är nöjda eller missnöjda med en produkt eller tjänst. Det andra är att företagen enklare kan 

förutspå hur nya produkter kommer att tas emot av konsumenterna. Detta då sociala medier har 

blivit en stor källa där det finns mycket information om konsumenternas erfarenhet av 

företagets tjänster eller produkter. Tuten och Mintu-Wimsatt (2018) menar att sociala medier 

idag används som ett verktyg för både företag och konsumenter för att bygga och utveckla 

relationer. Detta är möjligt då sociala medier medför en tvåvägskommunikation, där 

konsumenten inte enbart tar emot information utan konsumenten kan aktivt delta i att skapa och 

dela information (Ghiselli & Ma 2015).  

 

Det finns olika sätt för företagen att få feedback från sina konsumenter. De vanligaste sätten är 

att konsumenten “gilla”, kommentera eller ”dela” inlägget (Muñoz & Towner 2017). Just 

feedback och tvåvägskommunikation är också något som även Safko (2010) menar är en viktig 

punkt. Safko (2010) menar att det är just tvåvägskommunikationen som gör att sociala medier 

blir ett så kraftfullt verktyg och mycket mer effektiv än konventionell marknadsföring som 

människan har gjort sedan många år tillbaka. Micu et al. (2017) nämner att kommunikationen, 

recensioner på sociala medier, från konsumenterna ofta är negativa och att det är viktigt för 

företagen att hantera recensionerna på ett sätt som leder till positiva resultat. Annars är det lätt 

för konsumenten att hitta ett annat företag.  

 

Nackdelar 

Men tvåvägskommunikationen medför inte heller enbart fördelar för företagen. Då sociala 

medier används flitigt av väldigt många världen över behöver marknadsförare vara försiktiga i 

vad företaget lovar konsumenten. Charlesworth (2015) menar att med dagens internetteknik 

kan konsumenten enkelt via PC, laptop eller en smart-enhet som smartphone eller surfplatta 

generera både positiva som negativa kommentarer genom några få knapptryckningar. Inom 

restaurangbranschen menar Kim et al. (2015) att det är ytterst viktigt hur restaurangen hanterar 

konsumenternas feedback, om feedbacken hanteras dåligt kan det få förödande konsekvenser 

för restaurangen. I en enkätstudie genomförd av Israeli et al. (2017) framgår det att det är av 

yttersta vikt att ha bra klagomål/missnöje (service recovery) hantering. Författarna menar att 

om det sker en dålig hantering riskerar restaurangen spridning av negativa kommenterare på 

sociala medier. Constantinides (2014) menar att användarna av sociala medier väldigt enkelt 

kan jämföra olika företagets produkter och tjänster med andra företag. Det här är även något 

som Kumar et al. (2016) menar. Författaren menar att då sociala medier är väldigt populärt har 

det ökat konsumentstyrkan där konsumenten lätt kan jämföra företagens erbjudanden och priser 

med andra konkurrerande företag, samtidigt är det väldigt lätt för konsumenten att 

kommunicera med andra konsumenter om olika erbjudanden. Charlesworth (2015) belyser en 

annan potentiell nackdel med sociala medier som ett verktyg vid marknadsföringen. Författaren 

menar att om en organisation funderar på att använda sociala medier för att nå sina strategiska 

marknadsföringsmål innebär det att organisationen måste knyta sig till en tredjepartsplattform. 

Detta kan potentiellt leda till att det i slutändan blir tredjepartplattformen som får kontrollen 

över organisationens marknadsföringsstrategi. I Lepkowska-White (2017) studie framgår det 
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att det är en nackdel för restaurangerna att de inte har någon tid eller kunskap om hur 

restaurangerna ska skapa korta och välskrivna inlägg. I studien framgår det även att små 

restauranger övervakar recensionerna främst för att försöka hantera restaurangens rykte. Det 

finns ofta inte tid för små restauranger att svara och hantera de här negativa recensionerna, finns 

heller ingen erfarenhet av hur de här recensionerna ska hanteras enligt Lepkowska-White 

(2017) studie.  

 

Sociala medier kan även medföra att det blir en motsatt effekt av den traditionella 

marknadsföringen beroende på vad för typ av reaktioner som företagen får in genom sina 

sociala media kanaler. Detta är något som Kumar et al. (2016) upplyser. Författaren menar att 

om konsumenten möts av negativt innehåll, från andra konsumenter hos företagets sociala 

medier, kan marknadsföringen från de traditionella verktygen få en negativ effekt istället.  

2.4 Summering 

Nedan finns det exempel på hur uppsatsens undersökningsfrågor kopplas mot den teoretiska 

referensramen samt undersökningens intervjuguide. För att ta del av hela intervjuguiden 

hänvisas läsaren till Bilaga 1.  

 

Uppsatsens första undersökningsfråga, ”Hur använder företagen sociala medier som ett 

marknadsföringsverktyg? Annonser, kampanjer, brand recognition, etc.”, kommer att 

analyseras utifrån källorna Tuten och Solomomn (2018), Needles och Thompson (2013) samt 

Lepkowska-White (2017). Ett exempel på en fråga ur intervjuguiden är ”På vilket sätt använder 

ni sociala medier idag?”.  

 

Uppsatsens andra undersökningsfråga ” Vilka fördelar medför användandet av sociala medier 

som marknadsföringsverktyg?” kommer att analyseras utifrån källorna DiPietro et al. (2012), 

Kumar et al. (2016) samt Lepkowska-White (2017). Ett exempel på en fråga ur intervjuguiden 

är ” Vilka fördelar tycker du att sociala medier har medfört för er som ett 

marknadsföringsverktyg?”.  

 

Uppsatsens tredje undersökningsfråga ”Vilka nackdelar medför användandet av sociala medier 

som marknadsföringsverktyg?” kommer att analyseras utifrån källorna Charlesworth (2015), 

Israeli et al. (2017) samt Kim et al. (2015). Ett exempel på en fråga ur intervjuguiden är ”Ser ni 

några svårigheter med att använda sociala medier som marknadsföringsverktyg?”.  

  



 

14  

3 Metod 

 

I metodkapitlet får läsaren veta hur litteratursökningen har gjorts. Vidare får läsaren ta del av 

vilken metod som använts vid insamlingen av empiri och hur tillvägagångssättet för 

bearbetning av tidigare studier.  

3.1 Litteratursökning 

Den här uppsatsen har främst använt sig av internet och bibliotekets sökfunktion på Karlstads 

Universitet, OneSearch, för insamling av forskningsartiklar. Men litteratur har även inhämtas 

via olika böcker som finns på biblioteket. Vid användandet av OneSearch har även en filtrering 

av sökresultaten gjorts. Resultaten har filtrerats att endast peer reviewed artiklar visades. Med 

peer review menas att artiklarna har genomgått en granskningsprocess av andra forskare inom 

samma ämne fast på andra lärosäten. På så sätt är artikeln mer trovärdig än artiklar som inte har 

genomgått denna granskningsprocess. Andra aspekter som spelar in är antalet referenser som 

artikeln refererar till. Desto fler referenser artikeln har kan leda till att artikeln blir mer trovärdig 

än andra. Detta då artikeln styrker sina teorier från flera olika författare. Ytterligare en aspekt 

som spelar in för att höja trovärdigheten i artikeln är korsreferenser. Det vill säga att flera olika 

artiklar som refererar till varandra. Allt detta kan leda till att artikeln är mer trovärdig än andra 

men inte garanterat. Sökord som främst har använts är ”social media”, ”Web 2.0”, ”social media 

restaurant” och ”social media marketing”. Främst har jag sökt på artiklar från 2013 och framåt, 

men även äldre artiklar har använts.  

 

Det vanligaste sättet att samla in information om det valda ämnet är genom böcker, artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller rapporter (Patel & Davidson, 2011; Robson 2007). 

Robson (2007) menar att man inte är själv när man gör en forskning även om det kan kännas 

som det. Det handlar om att hitta relevant material och här kan handledaren hjälpa till så att 

författaren kommer igång. En viktig punkt som Robson (2007) belyser är antalet referenser som 

används i studien. Det är inte alltid viktigare att ha många referenser, utan det är viktigare att 

ha nyckelreferenser som bidrar och är relevanta för studien. 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Den här uppsatsen har använts sig av en kvalitativ inriktad metod då studien ska redogöra och 

förstå hur restauranger i medelstora orter använder sociala medier samt vilka för- och nackdelar 

som användandet kan medföra för restaurangen. För att uppnå detta krävs det att empiriska data 

samlas in som möjliggör för en djupare förståelse för de undersökta restaurangerna upplever 

användningen av sociala medier och vilka för- och nackdelar de medför. Enligt Patel och 

Davidson (2011) fokuserar kvalitativ inriktad forskning på hur och varför något är som det är. 

En kvalitativ forskning innebär att insamlingen av empiriska data kan göras genom att inrikta 

sig på intervjuer och att tolka analyser av textmaterial. Även Denscombe (2016) menar att 

kvalitativa data är av ord och modeller och att intervju är en teknik för att samla in denna 

empiriska data. Det är just intervjuer som denna uppsats har använt sig av. Då motivationen hos 

respondenten kan bli påverkad genom den personliga kontakten som kan uppstå mellan 

intervjuare och respondent genom att intervjuaren visar ett intresse och förståelse för ämnet och 

respondenten. För att komma in på djupet i intervjun med respondenter är det viktigt med frågor 

som respondenten kan svara fritt på. För att uppnå detta hade frågorna i intervjun en låg grad 

av standardisering. Med låg grad av standardisering menar Patel och Davidsson (2011) att 

respondenten får en större frihet att tolka frågan utifrån sina tidigare erfarenheter eller sin egen 

inställning. Ordningsföljden på frågorna var samma för samtliga respondenter där de inledande 
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frågorna var lite bredare för att sedan smalna ner och bli mer specifika, likt en tratt. Att 

ordningsföljden är densamma i olika intervjuer är likt det som Patel och Davidsson (2011) 

menar med hög grad av strukturering. Med strukturering menar Patel och Davidson (2011) hur 

mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes 

ordning.  

3.3 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå hög validitet menar Holme och Solvang (1997) att en viktig punkt är valet av 

personer som intervjuas. Det är viktigt att få pålitlig information av intervjupersonerna. 

Författarna nämner informant- och respondentintervju. Skillnaderna mellan dessa är att en 

respondentintervju innebär att en intervju sker med en person som själva är delaktiga i den 

företeelse som ska studeras. Informantintervju innebär däremot att en intervju sker med en 

person som står utanför det företeelse som ska studeras, men har däremot mycket att säga till 

om det.  

 

Patel och Davidson (2011) väljer däremot att skriva mer generellt om validitet och reliabilitet 

och förklarar det så här;  

 
Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi har 

god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt. Dvs. vi måste veta att vi 

har god reliabilitet (s. 98). 

 

Den här uppsatsen har genomfört respondentintervjuer för insamlingen av empiriska data. 

Genom att genomföra respondentintervjuer tillsammans med rätt intervjufrågor blir det mer 

troligt att den data som samlas in är av hög validitet. Detta då intervjuerna sker med de personer 

som ansvarar för restaurangens sociala mediekonton. För att kontrollera att den insamlade data 

är av hög validitet har en kopia av sammanställningen av intervjun skickats till respektive 

respondent för genomläsning. För att uppnå hög reliabilitet är det viktigt att respondenten har 

förstått syftet med intervjun (Lantz 2007). Detta för att jag ska veta att svaren som respondenten 

ger är sanningsenliga. Hög reliabilitet uppnås genom att samtliga respondenter har fått 

information om uppsatsens syfte och frågeställningar och på så sätt kunna svara på frågorna 

korrekt.  

3.4 Intervjupersoner 

För att ta reda på vilka företag som skulle kunna vara aktuella att vara med i den här uppsatsen 

gjordes det först en sökning, via Google, på vilka restauranger i närområdet som använde sig 

av sociala medier som marknadsföringsverktyg. Sedan kontaktades relevanta företag via e-post 

för att se om det var intresserade av att delta. Valet av intervjuperson i restaurangerna baserades 

på ansvarsställning. Desto högre ansvar respondenten har på restaurangen desto mer kännedom 

och kunskap borde den anställde ha. Därav föll valet på två ägare, en delägare och en 

restaurangchef. 

 

De företag som har intervjuats är Patricia Mäkinen på Pinchos Karlstad, Informant 1 på 

Restaurang Karlstad, Informant 2 på Streetfriends och Gudjon Sigmarsson på Happy Kitchen. 

Informant 1 ville vara helt anonyma, både gällande sig själv och restaurangens namn, medans 

Informant 2 ville vara anonym men att nämna restaurangen vid namn var okej (se figur 4).  

 

Fokus är att försöka genomföra intervjuerna på plats med respondenterna. På grund av den 

geografiska aspekten då Streetfriends respondent inte var i Karlstad fick intervjun genomföras 

via telefon istället. Intervjun med Patricia Mäkinen på Pinchos Karlstad fick genomföras via en 
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mailintervju då Patricia och Pinchos hade svårt att få tid till en intervju på plats, detta då Pinchos 

är mitt i arbetet med att öppna deras andra restaurang i Karlstad.  

 

Företag 

 

Intervjuperson Roll Datum Hur Längd 

Pinchos Patricia 

Mäkinen 

Restaurang-

chef 

2018-04-

09 

Mailintervju  

Restaurang 

Karlstad 

Informant 1 Delägare 2018-04-

11 

Personlig 

intervju 

37:13 

Streetfriends Informant 2 Ägare 2018-04-

16 

Telefonintervju 35:28 

Happy 

Kitchen 

Gudjon 

Sigmarsson 

Ägare 2018-04-

18 

Personlig 

intervju 

53:47 

 

Figur 4. En tabell över respondenterna.  

3.5 Etiska överväganden 

Den här uppsatsen har följt Vetenskapsrådet (2012) fyra allmänna huvudkrav gällande 

forskningsetiska principer. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första kravet, informationskravet, menar 

Vetenskapsrådet (2012) att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare vad för syfte den aktuella forskningen har. Forskaren ska även 

informera deltagarna om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för just deras 

deltagande. Det är även viktigt att informera om att deltagandet är helt frivilligt, att de har rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst och att den insamlade informationen endast kommer 

att användas i syfte för forskningen (Vetenskapsrådet 2012). Det andra kravet, samtyckeskravet, 

innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan. Skulle någon deltagare 

vilja avbryta sin medverkan ska det inte förekomma några negativa följder för dem. Deltagarna 

ska heller inte utsättas för olämpliga påtryckningar eller påverkan (Vetenskapsrådet 2012). Det 

tredje kravet, konfidentialitetskravet, menar Vetenskapsrådet (2012) att alla uppgifter om 

deltagare ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga ska kunna ta del av dem. 

Det handlar om att alla uppgifter om deltagarna ska antecknas och lagras på ett sådant sätt att 

det är omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Det sista kravet, nyttjandekravet, 

innebär att insamlad information inte nyttjas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2012).  

 

Denna uppsats har följt dessa fyra allmänna huvudkrav. Informationskravet har följt på så vis 

att jag vid första kontakt med respondenterna förklarat mitt syfte samtidigt som jag har förklarat 

att det inte finns några krav på att delta eller svara på alla frågor. Respondenterna kan när som 

helst välja att avbryta intervjun eller hoppa över en fråga. Skulle respondenten vilja avbryta 

intervjun helt, eller hoppa över en fråga, kommer givetvis inga negativa påföljder för 

respondenten helt enligt samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylls på så sätt att 

respondenten, innan intervjun startar, tillfrågas om denne vill vara anonym och så även om 

restaurangnamnet ska vara anonymt. Till sist innan intervjun startar kommer nyttjandekravet, 

att informera att det endast är jag som kommer att använda informationen, ingen tredje- eller 

fjärdepart kommer att nyttja informationen.  
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4 Empiri  
 

I detta avsnitt kommer en sammanställning av intervjuerna att göras. Denna sammanställning 

är gjord av mig, författaren. Varje respondent har fått en kopia på sammanställningen för att 

läsa igenom och kommentera om något skulle vara fel uppfattat eller om något ska läggas till 

eller ändras. 

4.1 Pinchos Karlstad 

Intervjun genomfördes med Patricia Mäkinen via mail. Patricia är restaurangchef för båda 

Pinchos restaurangerna i Karlstad, city och inre hamn. Patricias arbetsuppgifter är 

personalfrågor som rör servering och bar. Patricia har även ett ansvar i första steget av 

restaurangens ekonomi, kassaredovisning, hanteringen av kontanter, daglig drift av 

restaurangen samt beställningar till matsalen. Hädanefter kommer Patricia att omnämnas som 

Informant 3.  

4.1.1 Bakgrund 

Informant 3 förklarar att Pinchos är ett franchiseföretag som finns runt om i Sverige, Danmark 

och Norge. Konceptet kommer från Göteborg och har funnits i 6 år. Idag finns det 50 franchise 

restauranger och det finns planer på att utöka antalet restauranger, inte enbart i befintliga länder 

utan även i nya länder.  

 

Informant 3 skriver att Karlstadrestaurangen har idag ca 40 anställda. Pinchos nisch är att 

menyn ska innehålla smårätter från världens alla hörn. Vidare anser Informant 3 att deras 

godisdrinkar har blivit ett signum. Informant 3 menar att Pinchos riktar sig till alla, men den 

största målgruppen är tjejer mellan 25–35 år och familjer. Pinchos har idag en specifik 

målgrupp som det jobbas mot, men Pinchos har även kunder allt från kompisgäng på 12–13 år 

till pensionärer menar Informant 3 . Informant 3 informerar om att restaurangen är en app 

restaurang. Det vill säga att gästerna beställer maten via en app på sin egen telefon eller 

surfplatta. När sedan maten är klar får gästen ett meddelande i appen om att det nu går att hämta 

maten. På det här sättet behöver gästen aldrig vänta på en servitris för att beställa sin mat.  

4.1.2 Användning 

Informant 3 menar att Pinchos enbart jobbar med sociala medier som marknadsföringsverktyg. 

Detta då Pinchos med hjälp av sociala medier når en mer riktad målgrupp. Informant 3 menar 

att det är det som skiljer den traditionella marknadsföringen mot marknadsföring via sociala 

medier. Att i traditionella marknadsföringsverktyg är det mer osäkert vilka som nås i 

räckvidden.  

 

Informant 3 upplyser om att Pinchos enbart använder Instagram och Facebook som 

markandsföringsverktyg. Detta då Pinchos är en app restaurang ”och det går in lite i vårt tänk” 

(Informant 3) med att använda mobiltelefoner. Informant 3 skriver att Pinchos Karlstad lägger 

en liten summa på att använda Facebook som marknadsföringsverktyg. På Facebook lägger 

Pinchos ut vanliga inlägg och även sponsrade inlägg(annons). Inläggen som Pinchos lägger ut 

varierar beroende på vilken social medieapplikation det är, men det är inlägg som handlar om 

vad som händer hos Pinchos, bilder på personalen med olika händelser (”happenings”) och 

allmän information. På Pinchos berättar Informant 3 att deras Facebooksida ska vara mer 

informativ och innehålla roliga inslag. Instagram används däremot mer att förmedla en känsla 

om Pinchos till sina gäster och följare.  
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Vi vill att vår Facebooksida ska vara informativ med roliga inslag och vår Instagram ska 

vara familjär, man ska få en känsla om oss samtidigt som den är lite informativ (Informant 

3).  

4.1.3 Fördelar  

Informant 3 menar att sociala medier är väldigt viktigt för Pinchos. Genom sociala medier kan 

Pinchos gäster följa restaurangen, aktivt dela och kommentera Pinchos olika inlägg. Detta leder 

till en annan fördel som Informant 3 belyser, nämligen snöbollseffekten. Med snöbollseffekten 

menar Informant 3 att ett inlägg kan ses av en gäst som i sin tur gillar, delar eller kommenterar, 

då syns inlägget för dennes vänner och så vidare. På så sätt kan ett inlägg, av Pinchos, nå flera 

gäster utan att dessa har sett inlägget av just Pinchos. Spridningen har skett genom en 

interaktion av en annan gäst.  

 
Med snöbollseffekten menar jag att det kan räcka med att en gäst ser ett inlägg, denna gillar 

och följer och delar till sina vänner. Vi får då besök och klick från personer som våra inlägg 

inte nåtts i första steg, utan 2:a, 3:e och ibland längre. Räckvidden blir då väldigt stor snabbt 

(Informant 3).  

 

En annan fördel som Informant 3 nämner är att Pinchos följare blir inspirerade av varandra då 

Pinchos nämns i deras egna flöden. Följarna blir även inspirerade av att Pinchos nämns genom 

privata delningar.  

4.1.4 Nackdelar  

Informant 3 upplever att den enda svårigheten för Pinchos med sociala medier är att Pinchos 

inte kan styra räckvidden mot grupper som inte är så aktiva på sociala medier. Informant 3 

menar att även de människor som inte har smartphones eller är aktiva på sociala medier är 

potentiella gäster, även om de inte är målgruppen som Pinchos riktar sig mot.  

 

Informant 3 menar att Pinchos jobbar med att svara på både positiva och negativa kommentarer. 

Det är just de negativa kommentarerna och negativ spridning som är en nackdel för Pinchos i 

användandet av sociala medier. Även om det är en nackdel med negativa kommentarer försöker 

Pinchos svara på dessa kommentarer så länge det är befogat och något som Pinchos kan göra 

något åt.  

 
Vi jobbar med att besvara kommentarer på Facebook, både positiva och negativa. Vi tycker 

att det är viktigt att även uppmärksamma de bra recensionerna. De negativa kommentarerna 

vill vi självklart svara på så länge det känns befogat och något vi kan göra något åt. En del 

kommentarer får man ta med en nypa saltade andra är viktiga. En egen selektering från oss 

görs (Informant 3). 

 

4.2 Restaurang Karlstad 

En personlig intervju genomfördes med delägaren på plats i restaurangen i Karlstad. Delägaren 

har varit i restaurangbranschen i cirka tio år, varav egen krögare i fem år. Delägaren började 

som diskare och servitör innan han senare blev egen krögare. År 2017 tog Delägaren över 

Restaurang Karlstad och idag ansvarar Delägaren för den operativa delen av verksamheten. 

Delägarens roll i företaget är att ansvara för allt som rör marknadsdelen av verksamheten. Allt 

från det grafiska i menyer till hemsidan och annonser. Delägaren gör utför detta arbete vid sidan 

av ett annat arbete. Hädanefter kommer Delägaren att omnämnas som Informant 1.  
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4.2.1 Bakgrund 

Informant 1 berättar att det idag är 18 stycken på lönelistan som arbetar olika mycket. Av dessa 

18 stycken anställda på lönelistan är åtta stycken heltidsanställda medans resterande tio stycken 

är extra personal som arbetar vid behov. Restaurangen fokuserar idag på själva upplevelsen och 

maten. Ingen fokus på kringaktiviteter som sportevenemang eller liknande. Vidare berättar 

Informant 1 att de inte vill vara någon populärrestaurang. Detta är något som Informant 1 tycker 

är väldigt viktigt. Med populärrestaurang menar Informant 1 att restaurangens gäster är där 

enbart för att restaurangen är populär, inte för att restaurangen har god mat, bra service, etc. 

Informant 1 menar att om restaurangen blir en populärrestaurang finns alltid risken att en ny 

restaurang etableras och blir mer populär, och då kommer den förra populärrestaurangen att 

försvinna.  

4.2.2 Användning 

Restaurangen använder sig idag av både Facebook och Instagram som marknadsföringsverktyg 

och Informant 1 tycker att Facebook fungerar bäst för deras verksamhet. Informant 1 berättar 

att de via sociala medier, till skillnad från via traditionella marknadsföringsverktyg, kan nå 

specifika kundgrupper samt att allt går betydligt fortare.  

 

Informant 1 berättar att Facebook är det sociala medieverktyget som restaurangen idag aktivt 

använder sig av för marknadsföring och även lägger en liten summa varje månad på det. 

Instagram används mer för olika händelser (”happenings”) och roliga saker. Informant 1 

berättar att de försöker hålla isär innehållet i dessa två sociala medier så gott det går, men ibland 

är det svårt. Facebook handlar mer om restaurangprodukten och det är Facebook som ska vara 

informationskanalen som restaurangen jobbar genom. Det är Facebook som används när det 

gäller öppettider eller allmän information som restaurangen vill nå ut med. Sociala medier 

används också för att annonsera berättar Informant 1. Instagram i sin tur handlar mer om ”livet”, 

det ska spegla mer vad som händer på restaurangen, berättar Informant 1.  

 

Informant 1 berättar att sociala medier används för att nå ut och hålla igång interaktionen med 

gästen. Att kunna förmedla den upplevelse som restaurangen ger, även till de gäster som inte 

är på plats. Informant 1 menar att det handlar om att få gästen att känna upplevelsen och vilja 

vara på plats nästa gång och uppleva den själv.  

4.2.3 Fördelar  

Informant 1 berättar att marknadsföring via sociala medier ger ett betydligt mer interaktivt 

gensvar jämfört med traditionell marknadsföring. Det blir betydligt lättare att mäta hur många 

som faktiskt har tittat på annonsen, vem som gillat, delat eller kommenterat, ålder, kön och vart 

personen bor. En annan stor fördel som Informant 1 ser med annonsering via sociala medier är 

just att annonsen dyker upp i användarens flöde. Detta syns betydligt mer än att köpa en annons 

i tidningen.  

 
Betalar jag för en annons för en helsida i tidningen så är det åttiopapp liksom, det kvittar om 

det är snöstorm och tidningen inte kommer ut till alla eller om det inte var något intressant i 

tidningen för den dan. Då är mina i sjön liksom (Informant 1).  

 

Informant 1 betonar även fördelen med att kunna bestämma vilken typ av gäster och kunder 

som de kan nå ut till som en stor fördel. Det är enkelheten med sociala medier att kunna nå ut 

till specifika kunder med restaurangens information. Tvåvägskommunikationen ses som väldigt 

positiv. Informant 1 berättar att i just restaurangbranschen är det kritik som gör att restaurangen 
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blir bättre. Recensioner, både positiva som negativa, är gratis kritik som restaurangen får och 

kan jobba med att bli ännu bättre.  

 

En återkommande fördel och som Informant 1 berättar om är sociala mediers enkelhet och dess 

funktioner som ger inlägg en spridning. Det är enkelt att nå ut till sina gäster när exempelvis en 

ny vinsort har tillkommit i sortimentet eller att en ny maträtt har tillkommit. Gäster kan på 

sociala medier gilla, dela eller kommentera inlägget och på så sätt får inlägget mer spridning. 

Informant 1 berättar att restaurangen får även väldigt mycket data att jobba med, vem som har 

gett en like, ålder på personen och vilken kundgrupp som gillar vad. Med hjälp av denna statistik 

jobbar sedan företaget med att bygga upp relationerna med respektive kundgrupp. Vidare 

berättar Informant 1 att det är betydligt enklare att bestämma hur mycket restaurangen ska 

annonsera i Facebook. Det är betydligt enklare att öka, eller minska, annonseringen efter behov.  

 
De små blänkarna i en tidning som man kan köpa, de är helt värdelöst. Det är pengar rätt i 

sjön. Köper du en sån liten på nätet, i alla fall på sociala medier, dem har ju byggt 

annonserna väldigt bra där att dem kommer i flödet. Det syns liksom. Det är som att du får 

en helsida varje gång (Informant 1).  

 

4.2.4 Nackdelar  

Informant 1 berättar att fördelen med att det går fort även är det som är nackdelen med sociala 

medier. Informant 1 berättar att det är svårt att ha kontroll på allt som flödar på sociala medier. 

Framförallt det som inte är rättfärdigad kritik mot restaurangen. Informant 1 berättar ett 

exempel. Om restaurangen skulle neka en för berusad man alkohol kan den berusade mannen 

snabbt och enkelt gå in på sociala medier och kritisera restaurangen. Inlägget kan snabbt 

eskalera, ta fart och spridas till väldigt många på kort tid. Detta inlägg kommer ju även att finnas 

kvar och sväva runt på sociala medier.  

 
Det är ganska lätt att säga saker i sociala medier, så ligger det där och flyter med. Gör man 

det i en vanlig situation att man bara säger något så dör ju det ut, alternativt att någon annan 

kommer på det att du ljuger ju, du har ju fel. Om man dementerar något på sociala medier 

så ligger det kvar ändå (Informant 1).  

 

Informant 1 berättar att det går så fort att sprida kritik att restaurangen ibland inte riktigt får 

någon tid på sig att försvara sig.  

 
Det är bestående, när det väl är där är det bestående (Informant 1). 

 

Informant 1 berättar att det är svårt att sätta sig in i sociala medier och veta hur företaget ska 

använda det. Det gäller att avsätta tid för användning av sociala medier och uppdatera de sociala 

medierna frekvent, annars finns det risk att sidan blir passé. Informant 1 berättar även om 

svårigheten med att inte kunna bestämma hur bilden ska se ut och modifiera bilderna för 

mycket. Bilden måste vara ”ren”, det vill säga nästan helt utan text, annars publiceras inte 

annonsen när de försöker publicera annonsen. Den beskrivande texten kommer istället att få 

läggas under bilden istället för i bilden.  

4.3 Streetfriends Karlstad  

En telefonintervju gjordes med Restaurangägaren då det inte fanns någon möjlighet att göra det 

på plats. Restaurangägaren äger och driver idag Streetfriends i Karlstad. Restaurangägaren 

jobbar främst med försäljningen och kommunikationen med dem som inte kommer in till 

restaurangen genom att locka in dessa genom olika former av avtal. Restaurangägaren bedriver 
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restaurangen på deltid eftersom Restaurangägaren även har en annan sysselsättning. Hädanefter 

kommer Restaurangägaren att omnämnas som Informant 2. 

4.3.1 Bakgrund 

Informant 2 berättar att Streetfriends i Karlstad är en franchiseverksamhet som idag har sin 

restaurang på Våxnäs. Hela franchiseverksamheten i Karlstad startades 2015 och då som en 

container. Idag finns det en restaurang i Karlstad som ligger i området Våxnäs. Restaurangen 

på Våxnäs öppnades i februari 2016. Informant 2 berättar att Streetfriends ska vara 

ett ”hamburgerhak” med en avkopplade stämning. Restaurangen fokuserar på att leverera den 

bästa hamburgaren i staden med fokus på bra råvaror. Även om fokus är på hamburgare har 

Streetfriends vegetariska alternativ för gästen som inte tycker om hamburgare.  

4.3.2 Användning 

Informant 2 berättar att restaurangen enbart använder sig av Facebook och Instagram vid 

marknadsföring. Restaurangen använder båda plattformarna för att annonsera. Streetfriends 

blev från start blev en viral succé där många användare både gillade och delade Streetfriends 

inlägg. På så sätt kom Streetfriends snabbt upp i många följare på kort tid. Informant 2 berättar 

att i början fick Streetfriends inlägg så stor spridning att det kom för många gäster. Detta ledde 

till att det blev svårare för Streetfriends att bibehålla en hög kvalité i både maten och servicen.  

 
När vi startade upp verksamheten i Karlstad så blev det lite viralt på nåt sätt. Många 

ungdomar liksom tyckte om det (Informant 2).  

 

Informant 2 berättar att restaurangen får bäst genomslag via Instagram, åtminstone 

interaktionsmässigt. Det vill säga flest likes. Informant 2 berättar att användningen av sociala 

medier främst består i att göra ett inlägg under veckan för att få interaktion av sina gäster och 

följare. Blir responsen högre än det normala väljer restaurangen att betala för ytterligare 

annonsering inför helgen för att sprida och förstärka inlägget ytterligare.  

 

Informant 2 berättar att även om användningen av sociala medier i första han sker för att 

annonsera och visa närvaro för gäster och följare är ändamålet med användningen ”brand 

recognition”. Med ”brand recognition” menar Informant 2 att de vill bli igenkända. 

Restaurangen vill visa sin närvaro för sina lokala gäster och detta kan enkelt uppnås genom 

sociala medier, antingen genom ett inlägg med en hamburgare och en text till eller upplysa om 

veckans öppettider.  

 
Tänker man på hamburgare ska man se nån av våra bilder framför sig helt enkelt, en av våra 

burgare (Informant 2). 

 

4.3.3 Fördelar  

Informant 2 berättar att han nästan enbart ser fördelar med sociala medier som 

marknadsföringsverktyg. Informant 2 ser fördelar i tvåvägskommunikationen och att sociala 

medier medför att restaurangen kan rikta in sig mot specifika målgrupper. Informant 2 menar 

att just fördelen med tvåvägskommunikationen är att restaurangen, via ett inlägg eller annons 

på sociala medier, kan nå fram till sina följare eller gäster. Följarna eller gästerna kan i sin tur 

kommentera, tagga kompisar eller dela inlägget, eller annonsen, med sina vänner. På så sätt når 

restaurangen ut till ännu fler potentiella gäster.  
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Det bästa är ju att få nån typ av kommentar även om det bara är nån som bara lägger in och 

taggar sin polare. För det sprider sig inte bara till dem som vi har lyckats utan även till 

polarnas polare (Informant 2). 

 

Om en användare tycker att något är negativt och kan ge konstruktiv kritik, exempelvis att 

dressingen är för fet, det är dem här kommenterarna som Informant 2 menar som restaurangen 

kan ha en fördel av. Om det finns en negativ kommentar tar restaurangen kontakt med gästen 

och försöker ta reda på vad som var dåligt, varför det var dåligt och hur det kan restaurangen 

kan bli bättre. Informant 2 berättar att vid sådana inlägg med kritik, där det finns ett ärligt 

uppsåt, tackar restaurangen för feedbacken och tar åt sig för att försöka bli bättre i framtiden.  

 
Är det så att någon är missnöjd med något och talar om varför, då försöker vi att klara av 

det vid sidan av. Hantera det via Messenger eller nånting annat. Vi tar direktkontakt, eller 

ber dem ta direktkontakt istället, för att se om det var något vi missa, kan vi göra det bättre, 

eller på något annat sätt hantera det på. Vi försöker undvika att ta det offentligt (Informant 

2). 

 

 

 

En annan fördel som Informant 2 upplever är att just kännedomen om restaurangen sprids över 

en större geografisk yta.  Då restaurangen är en lokal verksamhet är det sällan någon utifrån 

som kommer till restaurangen enbart bara för att köpa en hamburgare. Men då sociala medier 

har gjort att kännedomen om restaurangen har spridit sig, berättar Informant 2 att de som har 

vägarna förbi, eller är på genomfart, stannar till och köper en burgare. Allt detta på grund av 

den geografiska spridningen som sociala medier möjliggör, vilket gör att många utifrån får 

kännedom om restaurangen. Det är på det här sättet som Streetfriends kan dra fördel av sociala 

medier och nå sällanköparna.  

 

Andra fördelar med sociala medier som Informant 2 lyfter fram är enkelheten. Då det är en 

mobilplattform (portabel) är det enkelt att hantera och bestämma när inlägg eller annonser ska 

läggas ut. Informant 2 berättar om att då det är en mobilplattform kan han följa interaktionerna 

i realtid och även agera och hantera olika saker direkt när det inträffar, behöver inte vara på 

kontoret för att kunna svara på kommentarer utan kan göra det oavsett vart han befinner sig.  

 

En annan stor fördel som Informant 2 berättar om är funktionerna dela, gilla och kommentera 

som finns på sociala medier. Med hjälp av dessa funktioner sprids inläggen och annonserna till 

en större mängd. Informant 2 berättar att det bästa är kommentarer då en användare kan tagga 

en kompis. Då får inläggen, eller annonsen, en indirekt spridning och kan lyfta inlägget eller 

annonsen.  

4.3.4 Nackdelar  

Största nackdelen som Informant 2 upplever är ”trollen” som bara är ute för att skada 

restaurangens rykte. Med troll menas de användare som skriver negativa kommentarer utan att 

ens ha varit på restaurangen. Detta är användare som bara är ute för att fläcka ned ett varumärke 

eller verksamhet. Informant 2 berättar att de sällan går in i en diskussion med en användare 

offentligt. Diskussionen tas hellre privat mellan berörda om det skulle behövas. Något som 

restaurangen inte alls berör är ”trollen”, berättar Informant 2. De användare som enbart är ute 

efter att fläcka ned restaurangen utan att ens ha varit och ätit på restaurangen. Dessa inlägg tas 

bort.  
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Ytterligare en nackdel som Informant 2 identifierar är att restaurangen inte äger sin plattform. 

Detta medför enligt Informant 2 risker som till exempel förändringar i algoritmen som styr 

inläggens synlighet som restaurangen inte kan styra över. Om till exempel Facebook skulle 

förändra algoritmen för inläggens synlighet till att baseras på hur mycket restaurangen vill 

betala. samt algoritm förändringar från sociala medierna. Om till exempel Facebook skulle 

förändra algoritmen för inläggens synlighet till att bli beroende på hur mycket restaurangen vill 

betala. En annan svårighet som Informant 2 upplyser är att användaren av sociala medier som 

marknadsföringsverktyg inte har stor kunskap i vad som gör att allt fungerar, det krävs att 

restaurangen testar sig fram.  

 

4.4 Happy Kitchen  

En personlig intervju gjordes på plats i restaurangen på Haga med ägaren Gudjon Sigmarsson. 

Gudjon äger och driver idag Happy Kitchen på Haga. Gudjon har många åtaganden i 

verksamheten, det sträcker sig allt från den operativa delen av verksamheten till att vara 

vaktmästare till att ha allt personalansvar. Det blir även mycket jobb för Gudjon med att få alla 

i verksamheten att må bra och sköta sina arbeten. Hädanefter kommer Gudjon att omnämnas 

som Informant 4. 

4.4.1 Bakgrund 

Informant 4 berättar att han öppnade Happy Kitchen för ganska så exakt tio år sedan. Han hade 

då en galen idé där han ville erbjuda Karlstadspubliken premiumsushi, något som tidigare inte 

har funnits i Karlstad. Informant 4 berättar att det är stort fokus på att hitta rätt råvaror i allt från 

lax till ris till vilken soja de använder sig av.  

 

Moderskeppet, som Informant 4 kallar det, där verksamheten först startades ligger kvar i Haga. 

Det är en lokal som de själva äger. Gudjon berättar att de har valt detta lite avsides läge utanför 

stadskärnan just på grund av att det är det som möjliggör att kunna erbjuda Karlstadspubliken 

premiumsushi med ”sinnessjuk bra råvaror” (Informant 4) till låga priser.  

 

Informant 4 berättar även att verksamheten har växt en hel del sedan starten. De har idag även 

en restaurang ute på Bergviks köpcenter samt en matstudio i centrala Karlstad. Matstudion 

erbjuder matlagningsaktiviteter och matlagningskurser. Informant 4 berättar att matstudion är 

populär bland företag där de kan ha sina kickoffer. Utöver detta fungerar matstudion även som 

ett centralkök för hela verksamheten. Happy Kitchen har idag ca 30–40 anställda, varav 

restaurangen på Haga har ca tolv anställda varav nio är heltidsanställda. 

4.4.2 Användning 

Informant 4 berättar att digital marknadsföring har gjort att allt går mycket fortare och sociala 

medier har möjliggjort att det räcker med företag endast finns på Facebook för att synas. 

Framfarten av sociala medier har gjort att det idag inte behövs köpas tryckt marknadsföring för 

att nå ut med sin information.  

 

Informant 4 upplyser om att Happy Kitchen inte lägger några pengar alls på marknadsföring. 

Det är en policy som Informant 4 berättar att de har. Informant 4 berättar även att de idag sällan 

använder sociala medier själva för att lägga ut annonser eller inlägg då algoritmen har förändrats 

så pass mycket att det måste betalas för att inläggen ska synas på samma sätt som de gjorde 

tidigare. Restaurangen har konto både på Instagram och Facebook men Informant 4 tycker inte 

att det är någon större skillnad på dessa två plattformar. Facebook äger Instagram, båda har 

funktionaliteten stories och båda kan lägga upp bilder. Skillnaden som Informant 4 ser är att 
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Facebook kanske har ett mer ”sargat rykte” (Informant 4). Informant 4 menar att Facebook 

oftare ändvänds till att skrika ut sin ilska, som en anslagstavla. Sociala medier används även 

mycket till vad Informant 4 kallar ”infotainment”. Med infotainment menar Informant 4 att det 

handlar om att informera sina följare om vad restaurangen har på gång, till exempel öppettider, 

nyheter eller en ny sushi. Restaurangen använder även sociala medier när de behöver hjälp med 

något. Till exempel om en vattenkran har gått sönder lägger restaurangen ut ett inlägg och ber 

om hjälp.  

 
På Insta har vi egentligen bara överlevt tack vare att vi har kört ”tagga in oss i din bästa 

bild på vår sushi så vinner du en måltid”. Återigen vi betalar inget för det, men vi ger bort 

en måltid då och då, en gång i månaden. Men då får vi ett bidrag, nån annan gör jobbet åt 

oss och tar korten. Genialt om du frågar mig, fast kanske inte världens roligaste feed dock, 

men billigt (Informant 4). 
 

Informant 4 berättar att de idag lägger restaurangens marknadsföring i gästens händer. Han vill 

att gästen ska komma och äta, känna på premiumråvaran och förmedla detta vidare till sina 

vänner genom deras egna sociala medier.  
 

Folk måste tycka att det är bra för att dem sen ska berätta för 10 vänner. ”vet du vad, jag 

provade det här, det här är bra. (Informant 4). 

 

För att bygga långsiktiga relationer menar Informant 4 att det inte handlar om att ge rabatter 

eller olika erbjudanden hela tiden. Ibland har restaurangen korta erbjudanden där gästen erbjuds 

köpa suhi och dryck till ett kombinerat pris. Informant 4 berättar att de idag har många 

stamgäster. Dessa stamgäster är de som förstod vad Happy Kitchen ville vara för typ av 

restaurang. Dessa stamgäster är värd betydligt mer än att lägga pengar på marknadsföring för 

att locka till sig kunder som bara är ute för erbjudanden och rabatter.  

 
Jag vet idag att den stommen som blev våra ambassadörer tidigt, dem såg det. Dem förstod 

grejen (Informant 4).  

 

Informant 4 menar att användandet av sociala medier som marknadsföring kommer att 

förändras från annonser till stories. Det är videoklipp som läggs till på stories som Happy 

Kitchen kommer att jobba med i framtiden och inte inlägg.  

 
Den har stagnerat lite grann men den är på väg igång igen och då kommer det vara i form 

av rörlig media, små korta filmklipp istället. Dem här bilderna måste köpas för att få 

spridning (Informant 4).  

 

4.4.3 Fördelar  

Det finns många fördelar med sociala medier enligt Informant 4, men en fördel som han 

återkommer till är livefeed. Livefeed är när en användare laddar upp ett videoklipp som visar 

vad användaren gör just nu, det vill säga en ”livesändning”. Informant 4 menar att genom 

livefeed kan restaurangen i realtid berätta, och framförallt visa, för sina gäster och följare vad 

restaurangen gör här och nu. Hur mycket tid restaurangen lägger på att laga en perfekt sushi, 

med en perfekt tjocklek på laxen och hur mycket ris som används till varje sushi. Det blir även 

väldigt enkelt att nå ut med nyheter på sociala medier. Livefeed tillsammans med funktioner 

som dela, gilla och kommentera gör att restaurangen snabbt och enkelt kan informera gästerna 

om till exempel den nya sushin på menyn. Genom att olika användare interagerar med inlägget 

får restaurangen en bra spridning och syns mer.  
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Informant 4 tycker även att det är väldigt bra att restaurangen själv får bestämma hur mycket 

pengar som ska läggas på Facebook eller Instagram. Lägger restaurangen ned tid på plattformen 

kan de få ett billigt, eller nästan helt gratis, marknadsföringsverktyg. Om restaurangen skulle 

jämföra med att köpa en tryckt annons är det tryckta formatet väldigt dyrt. Just att via sociala 

medier kunna få en spridning av sitt budskap till en låg kostnad, eller till och med en obefintlig 

kostnad är en stor fördel enligt Informant 4. Detta sker antingen genom inlägg från restaurangen 

eller att restaurangens gäster delar eller taggar sina vänner i inlägget. Enligt Informant 4 måste 

de som gör bra saker måste bli bättre på att berätta detta och här spelar sociala medier en stor 

roll. Informant 4 menar att med hjälp av sociala mediers funktioner kan han göra det, visa på 

olika sätt varför just Happy Kitchen är så bra som det är.   

 

En annan fördel som Informant 4 belyser är att sociala medier kan användas på så många olika 

sätt. Det behöver inte enbart vara för att annonsera för att locka gäster eller som infotainment. 

Restaurangen kan även använda sociala medier när de behöver hjälp med något. Sociala medier 

är på så sätt väldigt allsidigt.  

 
Vi använder ju Facebook just sådär att, ”kranen läcker den har gått sönder”. Istället för att 

googla efter en VVS-firma och ringa så tar vi en bild och lägger upp den på sociala medier 

och säger, ”vem känner en röris som vill äta gratis sushi”. Så där har vi fått fenomenalt 

genomslag på. Då börjar dem tagga in farsan eller brosan eller nån som, ”måste fixa, OMG 

vill ha”. Och så löstes det (Informant 4).  

 

Informant 4 berättar att sociala medier har gjort att restaurangen idag har ett större 

internationellt nätverk än nationellt nätverk. Detta på grund av att sociala medier på ett mycket 

enklare sätt kan skapa relationer med likasinnade personer som delar Happy Kitchens vision.  

4.4.4 Nackdelar  

När Facebook nyligen skrev om sina algoritmer gällande hur funktionerna gilla, dela och 

kommentera skulle fungera för Pages blev det helt plötsligt en stor skillnad för Happy Kitchen 

berättar Informant 4. Informant 4 menar att den nya algoritmen har ”dödat” dessa funktioner 

totalt. Informant 4 upplyser om att i början kunde alla, som följde Happy Kitchens sida på 

Facebook, se restaurangens inlägg oavsett hur stor spridningen på inlägget var eller hur aktiv 

användaren är med restaurangens sida på Facebook. Det är nu ändrat och idag måste användaren 

ha interagerat med Happy Kitchens sida en viss mängd för att inläggen ska synas. Långt ifrån 

alla som gillar Happy Kitchens Facebooksida ser alla inlägg. Detta har blivit en stor nackdel 

menar Informant 4. Det som ifrån början var enkelt börjar nu bli svårare och svårare och 

dessutom ta mer och mer tid. Informant 4 menar att det snart kommer att krävas att ha en expert 

från en reklambyrå som har hand om sociala mediekontot hos restaurangen för att kunna hålla 

igång närvaron på sociala medier.  

 
Idag kan man nästan hävda att det krävs en expert från en byrå för att hålla igång din sociala 

medieprofil. Dem har ju skapat ett nytt yrke. ”Vad jobbar du med, det här jobbar jag med”. 

Jag kan vara anställd av ett företag rent utav och bara jobba med det (Informant 4).  

 

En annan sak som Informant 4 påpekar är att det finns ingen som kontrollerar dina bilder eller 

texter så att det ser bra ut och är korrekt. Skulle någon köpa en annons i tidningen finns det en 

person som kan hjälpa till och komma med råd, men den hjälpen finns inte när företag använder 

sociala medier i egen regi.  

 
Bengtssons bil på Våxnäs kan ju få motsatt effekt. Om du fotar fula bilder, om du har svårt 

med det skrivna ordet och stavar fel. Det blir liksom, det pannkaka av det (Informant 4).  
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Tvåvägskommunikationen är något som är på gott och ont enligt Informant 4. Informant 4 

menar att på samma sätt som det är en fördel kan det lika snabbt förvandlas till en nackdel. 

Varje gäst kan potentiellt vara en restaurangkritiker, oavsett tidigare erfarenhet eller kunskap 

om maten som gästen äter.  

 
Helt plötsligt kan då Lisa i sitt första restaurangbesök gå in och såga oss vid fotknölarna av 

irrelevanta skäl och väldigt sällan så har vi nåt som helst styrmedel över det mer än att vissa 

format kan man stänga av funktionen, att det inte går att lämna reviews, kan fortfarande 

skriva på en vägg eller så där, eller i ibland kan du bara ge ett svar (Informant 4).  

 

En annan nackdel med tvåvägskommunikationen som Informant 4 belyser är trollen.  Med troll 

menas de användare som skriver negativa kommentarer utan att ens ha varit på restaurangen. 

Detta är användare som bara är ute för att fläcka ned ett varumärke eller verksamhet. Med hjälp 

av sociala medier blir det enligt Informant 4 väldigt lätt för en användare eller gäst att sitta 

bakom skärmen och ljuga, skarva och lägga till och förstora problem. Hade gästen varit på plats 

och framfört sina åsikter hade det varit betydligt lättare att reda ut problemet. Informant 4 menar 

att de har lärt sig att i sådana situationer inte svara på kommentaren och hoppas på att den stora 

massan som läser kommentaren förstår att det är ett troll. Problemet är, enligt Informant 4, att 

desto mer restaurangen lägger ned på sina tjänster, råvaror, desto känsligare blir restaurangen 

för denna typ av kritik.  

 
Om nittio procent säger att ni är fem plus och outstanding råvaror och så är det några få 

som tycker att det tar för lång tid, eller att Robin här är för skäggig eller nåt sånt där. Då 

får vi bara hoppas att filtret, det mänskliga filtret och värderingarna på något vis hjälper oss 

där (Informant 4).  
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5 Analys 

 

Denna analysdel kommer att bestå av tre underrubriker (användning, fördelar och nackdelar) 

där en analys kommer att göras där empiri ställs mot den teoretiska referensramen.  

5.1 Användning 

Av de intervjuade restaurangerna använder sig samtliga av sociala medier för att promota en 

produkt, men ingen av respondenterna använder termen promota. Informant 3 berättar att de 

använder termen sponsrade inlägg medans Informant 1, 2 och 4 använder istället termen 

annonsera. Informant 4 använder sällan sociala medier för att annonsera men belyser att de 

använder sociala medier för ”infotainment”. Informant 4 använder infotainment för att sprida 

nyheter, ny sushi eller allmänt om vad som händer på restaurangen. Att sprida en nyhet om att 

restaurangen har en ny sushi kan även tolkas som att det är att promota en produkt. Infotainment 

handlar alltså om att förmedla ut det som händer i restaurangen till sina följare. Att använda 

sociala medier för att promota är även något som framkommit i Needles och Thompson (2013) 

enkätstudie. Att sociala medier används för promotion är något som författarna Lepkowska-

White (2017) och Oh et al. (2016) också menar. Författarna menar även att sociala medier kan 

användas till att erbjuda erbjudanden, ge rabatter eller interagera med sina konsumenter. Att 

använda sociala medier för olika typer av ”happenings”, som Informant 1 och 3 berättar om, är 

något som Tuten och Solomon (2018) belyser i den tredje zonen (se figur 1). Att dela med sig 

av kommande event, uppträdanden eller aktiviteter som olika användare finner intressant.   

 

Att sociala medier kan användas för delning är något som Lepkowska-White (2017) och Oh et 

al. (2016) belyser. Detta är även något som ligger i linje med Tuten och Solomon’s (2018) första 

zon (se figur 1), att använda sociala medier för delning. Tre av fyra respondenter menar att de 

använder sociala medier för att sprida nyheter till sina gäster och följare. Att dela en nyhet 

varierar bland respondenterna. Informant 1 berättar att en nyhet kan vara öppettider, visa att 

restaurangen har fått en ny vinsort eller maträtt, Informant 2 berättar även han om att det kan 

vara öppettider medans Informant 4 nämner öppettider och ny sushi.  

 

Informant 1 är de enda, ur empiriinsamlingen, som aktivt använder sociala medier för att 

interagera med sina gäster (Needles & Thompson 2013). Informant 1 berättar att interaktionen 

sker genom att förmedla upplevelsen till de gäster som inte äter på restaurangen. Däremot 

berättar samtliga respondenter att interaktionen med gästen främst sker när gästen väljer att 

lämna en kommentar om restaurangen. Samtliga respondenter, förutom Informant 3, anger att 

de använder gästens kommentarer för att kunna bli bättre.  

 

Genom användning av sociala medier kan restaurangerna uppnå brand recognition (Katona & 

Sarvary 2014) och detta är något som Informant 2 berättar om. De vill genom användning av 

sociala medier nå brand recognition. Däremot berättar samtliga respondenter i 

empiriinsamlingen att de använder sociala medier för att synas (Lepkowska-White 2017) och 

sprida kännedom om restaurangen. Att uppnå brand recognition innebär att bli igenkänd, att 

kunderna ska veta vad det är för något som företaget gör bara av att höra namnet eller att se 

företagsloggan. Medans att synas innebär att restaurangens varumärke ska synas för 

allmänheten.  

 

Att ge sina gäster ett erbjudande (Lepkowska-White 2017; Oh et al. 2016)  är det bara Informant 

4 som berättar att de gör. Ett exempel på ett erbjudande som Informant 4 använder är att ge 

gästen ett erbjudande på sushi och dryck.  Informant 4 berättar även om att de använder sociala 
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medier när restaurangen behöver hjälp med något, till exempel om restaurangen behöver laga 

en trasig kran. De använder även sociala medier för att ge gästen ansvaret att ta hand om 

marknadsföringen och sprida kännedomen vidare till nya gäster. Informant 1 och 3 använder 

även sociala medier för att förmedla en känsla av restaurangen till sina följare och på så sätt få 

gästen att vilja besöka restaurangen och uppleva känslan på plats.  

 

Figur 5 sammanfattar svaren på hur restaurangägarna använder sociala medier. OBS att två av 

kategorier som nämns i figur 5 har inte nämnts av de intervjuade. Kolumnen ”Annat” är andra 

användningsområden som inte jag har kunnat passa in i Needles och Thompsons (2013) 

kategorier.  

 

 Promota Länka 

eller 

dela 

nyheter 

Personlig 

kontakt 

med 

gäster 

Hantera 

klagomål 

/ missnöje 

Dela 

video-

klipp 

Omröst-

ningar 

Annat 

Pinchos X   X   X 

Restaurang 

Karlstad 

X X X X   X 

Streetfriends X X  X   X 

Happy 

Kitchen 

X X  X   X 

 

Figur 5. En tabell över vilka användningsområde som restaurangerna använder sociala 

medier för.  

 

5.2 Fördelar 

En fördel med att använda sociala medier är att det inte behöver kosta restaurangerna något. 

Det är oftast gratis att skapa ett konto på en social medieplattform (Needles och Thompson 

2013). Även Scott (2010), Lepkowska-White (2017) och DiPietro et al. (2012) menar att 

användandet av sociala medier inte behöver resultera i en extra kostnad för restaurangen, det 

kan till och med vara gratis att använda. Kostnaderna är även något som Informant 1 och 4 

belyser. De tycker att det är en fördel att kunna använda sociala medier till en låg eller obefintlig 

kostnad. Informant 4 menar att de inte betalar en krona för marknadsföring utan använder sig 

av sociala medier för att marknadsföra. Informant 4 menar att de istället lägger 

marknadsföringen i gästernas och följarnas händer. Att de ska lägga upp bilder på sushi från 

Happy Kitchen och på så sätt marknadsförs Happy Kitchen till en obefintlig kostnad. Detta är 

något som påminner om det Tuten och Solomon (2018) menar med vad zon 2 (se figur 1) i 

sociala medier handlar om. Att användarna kan skapa innehåll och publicera detta så de blir 

synligt för andra. Informant 1 menar istället på att de själva kan reglera hur mycket de vill 

spendera på marknadsföring via de olika plattformarna. Restaurangen kan när som helst ändra 

hur mycket de vill lägga på annonsering genom att öka eller sänka kostnaden direkt genom 

plattformen. Detta helt beroende på hur mycket exponering restaurangen vill ha.  

 

Muñoz & Towner (2017) menar att fördelen med sociala medier är att det enkelt går att gilla, 

dela och kommentera inlägg för att få spridning. Detta är något som samtliga respondenter 

upplyser att de upplever. Informant 3 använder sig av termen snöbollseffekten för att förklara 

fördelarna med dessa funktioner medans Informant 2 berättar att de når kompisars kompisar 

med hjälp av dessa funktioner. Just funktionen att kunna dela inlägg och kommentera och tagga 
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andra användare i inlägget är det som är en fördel enligt samtliga respondenter. Informant 1, 2 

och 4 upplever att det är enkelt att använda sociala medier och dess funktioner.  

 

En huvudsaklig fördel som Kumar et al. (2016) menar att sociala medier har är den ökade 

exponeringen(varumärkeskännedom) som sociala medier medför. Detta är något som samtliga 

respondenter i uppsatsens empiriinsamling upplever. Respondenterna använder däremot 

termerna spridning (Informant 1), kännedom (Informant 2), räckvidd (Informant 3) och att 

synas mer (Informant 4). Informant 1 menar att de får denna spridningen genom att gästerna 

använder funktionerna gilla, dela och kommentera. På så sätt sprids restaurangens kännedom. 

På samma sätt menar Informant 2 och 3 att de får av sociala mediers funktioner. Informant 2 

och 3 menar att exponeringen ökar betydligt mer när deras gäster sprider restaurangens inlägg 

vidare till sina vänner, som i sin tur sprider det vidare. Informant 4 menar att de med hjälp av 

sociala mediers exponering har fått en större internationellt nätverk än det nationella nätverket. 

Informant 4 menar att sociala medier har hjälp restaurangen att skapa relationer med likasinnade 

personer som delar restaurangens vision. Just detta, att skapa relationer med likasinnade 

personer är något som är en del av vad sociala medier kan medföra (Scott 2010).  

 

Tidigare i den teoretiska referensramen förklaras tvåvägskommunikationen som en viktig del i 

användandet av sociala medier. Konsumenten är inte längre enbart mottagare av information 

utan de kan även skapa och dela information (Ghiselli & Ma 2015; Safko 2010). Scott (2010) 

belyser att tvåvägskommunikationen är det som gör sociala medier till ett så kraftfullt verktyg. 

Tvåvägskommunikationen är något som samtliga respondenter är mycket väl medvetna om när 

det kommer till sociala medier. Samtliga respondenter tycker att det är bra att konsumenter 

snabbt kan uttrycka sig om vad det tycker om restaurangens tjänster och produkter oavsett om 

de är nöjda eller inte. Att gäster kan lämna kommentarer på sociala medier till restaurangerna 

är något som Informant 1 och 2 tycker är positivt. Att kunna hantera konsumenters feedback är 

något som Kim et al. (2015) och Micu et al. (2017) belyser är viktigt. Att kunna ta del av vad 

gästerna tycker är bra eller som kan förbättras är enligt Informant 1 och 2 något som är väldigt 

viktigt i restaurangbranschen. Det är med hjälp av denna kritik som restaurangen kan jobba med 

för att sedan bli bättre.  

 

Andra fördelar som sociala medier medför är enligt Informant 1 att sociala medier ger ett 

betydligt mer interaktivt gensvar. Informant 1 menar att de betydligt lättare kan mäta hur många 

som faktiskt har tittat på annonsen. Genom att studera denna statistik menar Informant 1 att de 

kan bygga upp relationerna med respektive kundgrupp. Ytterligare fördelar som Informant 1 

belyser är att de kan nå ut till specifika gäster samt att det är enkelt att använda sociala medier. 

Informant 1 tycker även att är en fördel med att kunna få mycket data att jobba med genom att 

använda sociala medier. Restaurangen kan få väldigt mycket information om vem som gillade 

annonsen, delade eller kommenterade annonsen, ålder på användaren, kön och vart användaren 

bor.  

 

En fördel som endast Informant 4 berättar om är livefeed. Med hjälp av livefeed kan 

restaurangen i realtid visa vad de håller på med just nu och visa upp hur det verkligen ser ut 

inne i restaurangen. Enligt Informant 4 kan de genom att starta en livefeed visa upp för sina 

följare exakt hur mycket tid de faktiskt lägger ned på att göra en sushi eller hur behandlingen 

av råvarorna i restaurangen görs. Han menar att det är viktigt att restaurangen visar upp det som 

restaurangen är bra på, så att gäster och följare blir medvetna om detta. En annan fördel som 

endast Informant 4 belyser är sociala mediers olika användningsområden. Det kan användas till 

annonsering och spridning som tidigare nämnt. Men Informant 4 använder det även till att söka 

hjälp av sina följare och gäster vid olika situationer som de inte kan hantera själva.  
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Informant 1, 2 och 4 belyser enkelheten i att få spridning på nyheter eller bara visa vad 

restaurangen har på gång just nu.   

5.3 Nackdelar 

En nackdel som samtliga respondenter upplever är tvåvägskommunikationen som sociala 

medier möjliggör. Precis som att det är en fördel upplever respondenterna detta som en nackdel. 

Att användarna snabbt och enkelt kan gå in på restaurangernas sida och sprida negativ kritik. 

Charlesworth (2015) menar att internetanvändarna idag väldigt snabbt och enkelt kan generera 

både positiva och negativa kommentarer. Informant 3 menar att de försöker att svara på alla 

kommentarer, både positiva och negativa, så länge kommentaren är befogad och det är något 

som restaurangen kan göra nånting åt. I likhet till vad Kim et al. (2015) belyser är viktigt när 

det gäller konsumenternas feedback. Just kommentarer som inte är befogad kritik är något som 

även Informant 1 upplever som en nackdel med sociala medier. Det går inte att kontrollera vad 

som skrivs på sociala medier. På samma sätt som att det är en fördel med att det går fort med 

sociala medier är det ibland även en nackdel. Informant 1 berättar ett exempel om när en gäst 

är för berusad och nekas att köpa mer alkohol i restaurangen. Restaurangen följer alkohollagen 

men gästen tycker att det är helt fel och kan snabbt och enkelt lämna en negativ kommentar på 

restaurangens Facebooksida. Vidare upplever Informant 1 att kritik sprids väldigt fort idag. 

Restaurangen får inte riktigt någon tid på sig att försvara sig och kommentera kritiken. 

Informant 4 upplever att tvåvägskommunikationen kan bli till en nackdel för restaurangen i det 

avseendet att varje gäst kan potentiellt vara en restaurangkritiker.  

 

Något som Informant 2 och 4 upplever som ytterligare en nackdel med 

tvåvägskommunikationen är trollen. Informant 2 och 4 menar att med sociala medier kan dessa 

troll snabbt och enkelt skriva och sprida negativ kritik om restaurangen enbart för att fläcka ned 

varumärket och skada restaurangens rykte.  

 

Vikten av att hantera negativa kommentarer är något som Kim et al. (2015) belyser och om det 

hanteras dåligt kan de få förödande konsekvenser för företaget. Detta är även något som Israeli 

et al. (2017) belyser i sin studie, att det är viktigt att hantera gästernas missnöje. Görs inte detta 

riskerar restaurangen att få negativ spridning på sociala medier. Hur negativa kommentarer 

hanteras skiljer sig från respondenterna. Informant 3 hanterar dessa kommentarer genom en 

egen selektering. Restaurangen svarar på negativa kritik så länge den är befogad och något som 

restaurangen kan göra någonting åt det. På liknande sätt hanterar även Informant 2 negativa 

kommentarer. Informant 2 berättar att de sällan går in och tar diskussioner offentligt med de 

användare som skriver inläggen. Är det kommentarer från troll berör restaurangen inte dessa, 

inläggen tas helt enkelt bort.  Informant 4 menar att det går att hantera kommentarer på olika 

sätt. På vissa plattformar kan restaurangen stänga av funktionen för användare att lämna 

recensioner. Däremot menar Informant 4 att om det är tydligt att kritiken, som lämnats, är 

obefogat hoppas restaurangen att det mänskliga filtret hjälper restaurangen och förstår att det 

är troll som skrivit kommentaren.  

 

Att sociala medier kan medföra att den traditionella marknadsföringen skulle få en motsatt 

effekt (Kumar et al. 2016) är inget som någon av respondenterna upplever. Detta då ingen av 

respondenterna använder traditionella marknadsföringsverktyg.  

 

Att inte ha kontrollen (Charlesworth 2015) över sociala mediers algoritmer för hur annonserna 

kommer att synas och hur de ändras är något som både Informant 2 och 4 belyser. Både 

Informant 2 och 4 menar att användaren inte har någon kunskap om hur algoritmen fungerar 

och måste testa sig fram för att förstå. Informant 4 påpekar att det som en gång var enkelt att 
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använda blir nu svårare och svårare att använda. Detta leder till att det tar mer och mer tid för 

restaurangen. Informant 4 spår att i framtiden kan det krävas att restaurangen måste anställa en 

byrå som har hand om sociala mediekontot för att underhålla restaurangens närvaro på sociala 

medier.  Informant 1 berättar mer generellt om hur svårt det är för användaren att sätta sig in i 

det och veta hur restaurangen ska använda sociala medier. Ett exempel som Informant 1 ger är 

att de inte kan modifiera bilderna hur som helst, finns krav från plattformen på hur det får och 

inte får modifieras.  

 

Ytterligare en nackdel som Informant 4 belyser är att användaren av sociala medier själv måste 

kontrollera att inlägget är ”rätt”. Informant 4 menar att vid exempelvis reklam i en tidning kan 

de få riktlinjer och hjälp med stavfel, grammatiska fel eller hur en bild borde se ut för att vara 

tilltalande från reklambyrån. Denna hjälp får inte restaurangerna idag när de använder sociala 

medier. Det förutsätter att användaren själv stavar rätt, har rätt grammatik och tar tilltalande 

bilder.  

 

Informant 3 upplever en nackdel i att inte kunna styra räckvidden mot grupper som inte är så 

aktiva på sociala medier.  
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6 Slutsatser 

 

I detta kapitel får läsaren att återigen få ta del av uppsatsen syfte. Därefter presenteras 

uppsatsens slutsatser. Kapitlet är uppdelat i tre underrubriker (användning, fördelar och 

nackdelar) som speglar undersökningens frågeställningar.  

 

Syfte med studien är att identifiera sociala mediers fördelar, nackdelar och användningsområde 

för restaurangbranschen. 

 

Frågor som studien vill behandla: 

• Hur använder företagen sociala medier som ett marknadsföringsverktyg? Annonser, 

kampanjer, brand recognition, etc.  

• Vilka fördelar medför vid användandet av sociala medier som marknadsföringsverktyg?  

• Vilka nackdelar medför vid användandet av sociala medier som 

marknadsföringsverktyg?  

6.1 Användning 

För restaurangbranschen i Karlstad används sociala medier främst för att synas och sprida 

kännedom om restaurangen. Genom att synas leder det till att restaurangen kan få en brand 

recognition. Samtliga respondenter menar på att de med hjälp av sociala medier kan nå ut till 

sina följare på ett mycket snabbare och enklare sätt. Oavsett om det gäller tillfälliga öppettider 

eller att sprida kännedom om restaurangen. För restaurangerna handlar det om att sprida 

restaurangens nyheter på ett snabbt och effektivt sätt till sina gäster och följare. Facebook 

används mer för informationsspridning, lite mer som ett nyhetsflöde för sina gäster och följare. 

Instagram används däremot mer för att sprida den personliga känslan om restaurangen.  

 

Att sociala medier främjar tvåvägskommunikation är något som är dokumenterat sedan tidigare. 

Detta är även något som restaurangerna använder sig av i olika utsträckningar. Att använda 

sociala medier för att skriva till sina gäster sker främst när en gäst har lämnat en kommentar 

eller recension på restaurangens sociala mediesida. Annars sker restaurangens kommunikation 

med gäster och följare främst genom olika former av inlägg.  

 

Det man kan säga är att användningen av sociala medier är på liknande sätt som reklamblad 

som delas ut. Restaurangerna vill sprida sin information och kännedom till potentiella gäster. 

Den traditionella reklambladen blir en enkelriktad kommunikation. Samma sak kan man säga 

om sociala mediers användning. Men i sociala medier och den digitala världen finns det fler 

funktioner som leder till en mycket kraftfullare användning. Funktioner som 

tvåvägskommunikation som möjliggör att den potentiella gästen inte enbart blir en mottagare 

av information. Gästen kan ta emot-, skapa- och sprida information. Detta möjliggörs genom 

sociala mediers funktioner som gilla, dela och kommentera. Det ska dock poängteras att just 

interagera med sina följare inte är något som respondenterna gör särskilt ofta. Åtminstone inte 

förens restaurangen får en kommentar eller inlägg på restaurangens sociala mediesida.  

6.2 Fördelar 

Fördelarna av sociala medier är många. För restaurangerna i Karlstad är det just enkelheten att 

använda sociala medier tillsammans med dess funktioner som gilla, kommentera och dela. Det 

är även en stor fördel i att restaurangerna på ett billigt sätt, eller till och med gratis, kan sprida 

kännedomen om restaurangen på ett snabbt sätt. Att restaurangen när som helst kan reglera hur 
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mycket de ska investera i marknadsföring via sociala medier är också en fördel. Istället för att, 

som i en dagstidning, behöva bestämma sig långt i förväg när en annonsering ska ske. Med 

sociala medier kan allt detta skötas snabbt och smidigt genom plattformen. Att kunna lägga upp 

ett inlägg på sociala medier till sina följare som i sin tur kan sprida detta inlägg vidare till sina 

vänner genom funktionerna gilla, kommentera och dela gör verktyget sociala medier mycket 

kraftfullt.  

 

I och med att sociala medier har väldigt många användare blir det en fördel för även 

restaurangerna att använda sociala medier. Restaurangerna kan lättare sprida kännedom om 

restaurangen till en bredare publik och på så sätt öka exponeringen på ett enkelt sätt. 

Restaurangen kan enkelt få feedback, genom kommentarer på plattformen, av sina gäster och 

följare. Det kan vara både positiv och negativ feedback. För en restaurangverksamhet är gästens 

åsikt väldigt viktigt. Utan sociala medier blir det lite svårare för gästen att ge feedback, om 

gästen inte gör det direkt vid besökstillfället. Med sociala medier kan restaurangerna få denna 

feedback snabbt, kanske redan samma dag. Det kanske sker några dagar senare, men med 

sociala medier kan detta ske enkelt för gästen.  

6.3 Nackdelar 

Den stora nackdelen med sociala medier är att restaurangerna inte har någon kontroll över vem 

eller vilka som skriver inlägg eller kommenterar restaurangens sociala mediesida. Många 

kommentarer och inlägg är av riktiga personer med en riktig åsikt. Men dessvärre finns det de 

människor som enbart är ute för att skada restaurangens rykte, troll. De här användarna och 

deras kommentarer kan inte restaurangerna styra över.  

 

En annan nackdel som framkommit är plattformarnas algoritmer. Att restaurangerna själva inte 

kan bestämma över hur och vad som styr inläggens synlighet för restaurangens följare. Detta i 

kombination med att restaurangerna själva behöver testa sig fram för att veta hur deras inlägg 

ska bli synligare. Att restaurangerna dessutom inte får någon form av hjälp när inlägg ska postas 

är något som också framkommer. Det finns ingen byrå eller annonsör som berättar att det finns 

stavfel eller att bilden inte är tilltalande.  

6.4 Problematik och brister i studien 

Ett problem med studien är att empiriinsamlingen kan vara lite i minsta laget. Där kan studien 

brista lite grann. Även mailintervjun med Pinchos inte är optimal. Men efter funderingar framåt 

och tillbaka och ett flertal försök till att få kontakt med andra restauranger, få de att delta, utan 

framgång fick jag nöja mig med de här fyra restaurangerna. I efterhand efter att ha genomfört 

intervjuerna skulle det kanske ha varit bra att ha en förberedande intervju, en pilotstudie. Detta 

för att prova på intervjutekniken och ta reda på om det upplägget som jag tänkt mig skulle 

fungera som tänkt eller inte.  

 

En annan problematik som fanns var om studien skulle göra skillnad på fördel och nytta. Under 

litteratursökningen framgick det att olika författare använde olika begrepp för just fördel och 

nytta. Vissa författare använde ”benefit”, andra använde ”benefits” och även ”advantage” 

och ”advantages” användes i olika artiklar av författarna. Gör man en översättning på dessa ord 

får man följande;  

 

• Benefit – dra nytta 

• Benefits – fördel 

• Advantage(s) – fördel(ar) 
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Alla dessa ord användes för att förklara samma fördel i de olika artiklarna. Därför togs det ett 

beslut att inte göra någon skillnad på nytta eller fördel.   
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7 Omnämnanden 
Jag vill till att börja med rikta ett stort TACK till min handledare Monika Magnusson som har 

stöttat mig och hjälpt mig under detta halvår med min uppsats. Det har varit en lång väg att 

vandra och utan det stödet hade det nog varit svårt att genomföra. Jag vill även rikta ett stort 

tack till hela min handeldningsgrupp som har varit med och gett feedback på uppsatsen under 

resans gång. Givetvis vill jag även rikta ett stort tack till alla klasskamrater och vänner som 

har funnits där för att stötta mig när det har varit som mörkast. Givetvis riktar jag även ett 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Innan intervjun börjar, fråga respondenten om det är okej att spela in intervjun, informera 

respondenten om att det är endast jag(författaren) som kommer att använda mig av svaren, 

fråga respondenten om det är okej om han/hon och företaget nämns vid namn i uppsatsen eller 

om han/hon och företaget vill vara anonyma.  

 

Mig själv 

• Presentera mig själv (Mitt namn är Affi Chu och jag studerar IT: Design – 

Systemdesign på Karlstads Universitet. Jag läser min sista termin och skriver min 

kandidatuppsats inom Informatik. Jag har valt ämnet ”Marknadsföring via sociala 

medier”. Mitt syfte med uppsatsen är att få fram vilka fördelar och nyttor sociala 

medier ger företagen, hur används sociala medier som ett verktyg i marknadsföringen 

samt hur företagen ser på den tvåvägskommunikation som sociala medier medför.) 

• Förklara syftet med intervjun (syftet är att ta reda på hur företag använder sociala 

medier som marknadsföringsverktyg samt vilka nyttor och fördelar det medför.  

 

Företaget 

• Berätta om företaget? Bakgrund, startår, antal anställda, affärsidé, antal restauranger, 

etc.  

• Vad har du för roll i verksamheten och vad innebär den rollen? 

• Hur har sociala medier framväxt påverkat eran verksamhet?  

 

Marknadsföring 

• Vilka skillnader ser du på den traditionella- jämfört med den digitala 

marknadsföringen? 

• Vilka marknadsföringsverktyg använder ni idag? (direktreklam, tv, tidningsannonser, 

hemsida, epost, etc.)  

o Varför dessa verktyg?  

• Vilka sociala mediekanaler använder ni för marknadsföring?  

o Vilken fungerar bäst för er? 

o Varför fungerar den bäst? // Om bara en används, fråga varför bara just den?  

o Vilken fördel ger den er?  

• På vilket sätt använder ni sociala medier idag? Annons, kampanj, etc.  

• Vad vill ni åstadkomma genom att använda sociala medier som 

marknadsföringsverktyg? 

• Vilka fördelar tycker du att sociala medier har medfört för er som ett 

marknadsföringsverktyg?  

o Utveckla om det behövs. Varför det är en fördel för just er?  

• Och vilka nackdelar kan det medföra? 

o Utveckla om det behövs, varför är det en nackdel? Kan man vända på det och 

se en fördel?  

• Sociala medier som verktyg, jämfört med traditionella verktyg, anses främja 

tvåvägskommunikation, hur ser ni på det?  

o Tvåvägskommunikationen gör det svårare för företagen att styra över vad för 

typ av kommentar som lämnas. Hur handskas ni med positiva, men främst 

negativa kommentarer?  
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o Sociala medier är ju relationsskapande, hur ser ni på det ur erat 

affärsperspektiv?  (Vad vill ni åstadkomma med relationerna?) 

• En stor del av sociala medier handlar om delningar, gilla och kommentera på inlägg. 

Vilken fördel medför detta för er?  

• Ser ni några svårigheter med att använda sociala medier som marknadsföringsverktyg?  

• Vi har ju pratat en del om fördelar med sociala medier som marknadsföringsverktyg. 

Hur används dessa fördelar?  

• Hur ser ni på att någon annan har ”kontrollen” över det ni lägger ut på sociala medier? 

Exempelvis Instagram har ingen kronologisk ordning i sitt flöde, jämfört med t.ex. 

dagstidning där ni får ett sidnummer.  

 

Avslutning 

• Är det något du vill tillägga eller förtydliga?  

• Om det skulle dyka upp lite frågetecken längre fram, är det okej om jag kontaktar dig 

igen?  

• Jag kommer att sammanställa svaren jag fått av dig och maila dig en kopia, om det 

skulle vara något du vill lägga till eller ändra i texten är det bara att svara på mailet.  

• Slutligen vill jag tacka dig för att du tog dig din tid till att hjälpa mig med min uppsats.  
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