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Förord 

Vi som har skrivit den här studien har sedan tidigare erfarenhet av marknadsföring via sociala 

medier, både ur ett företags perspektiv men också ur en individuell synvinkel. Under vår tid som 

studenter på Karlstads universitet har vi fått kartlägga vissa företags användande av sociala 

medier och se hur de använder plattformen professionellt. Samtidigt har vi också varit 

verksamma privat på plattformen under en längre tid och lärt oss hur det går att använda det 

utifrån en konsuments perspektiv. Sociala medier är ett ämne som vi har intresserat oss av under 

en lång tid och är också ett relevant ämne för vårt framtida yrkesområde.  

Undersökningen är utformad som en kvalitativ studie och är samförfattad av Jonathan Hjort och 

Sebastian Karlsson, båda studerande på informationsprogrammet på Karlstads universitet.  
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Sammanfattning 

Allt fler personer använder sig av sociala medier, något som också fler och fler företag tycks 

uppmärksamma.  

Syftet med denna studie är att ta reda på varför butiker inom två svenska organisationer använder 

sociala medier som marknadsföringskanal, och varför vissa specifika kanaler föredras framför 

andra. En drivkraft i vårt arbete har alltså varit att förstå de uttalade motiv och val som ligger 

bakom användningen av sociala medier som extern kommunikationskanal. Företagen som ingår i 

undersökningen är Sveriges två största matkedjor, ICA och Coop. 

Studien bygger på kvalitativa forskningsintervjuer med insatta personer inom de två företagen, 

och följande fyra frågeställningar har utgjort vårt primära fokus: 

 Vilka motiv och mål uppges styra företagens användande av sociala medier som marknadsföringskanal? 

 Vilka fördelar anses marknadsföring via sociala medier ge företagen? 

 Vilken betydelse upplevs sociala medier ha för skapandet av långvariga relationer med företagens kunder? 

 Vad framhålls som avgörande för valet av kanal? 

Teoretiska ramverk som har använts i undersökningen har varit relationsmarknadsföring, webb 

2.0 och teorier om social närvaro och varumärkesbyggande.  

Resultatet från studien visar att användningen av sociala medier som marknadsföringskanal utgår 

från en vilja hos företagen att verka och existera på samma plattform som deras kunder. 

Marknadsföringen via de sociala medierna anges som ett snabbt och smidigt sätt att nå en stor del 

av målgruppen på ett kostnadseffektivt sätt. Den enda kanalen som används av ICA och Coop i 

nuläget är Facebook vilket överraskade då alla sociala medier är gratis. Valet av denna plattform 

motiverades av att de hade testat andra kanaler men inte fått önskvärt genomslag någon 

annanstans. Genom Facebook kan en kommunikation hållas med kunderna dygnet runt, då det är 

en öppen plattform som alltid är tillgänglig. Studien finner också att en ökad kommunikation 

anges kunna bidra till en djupare och närmre relation med kunderna.  

Nyckelord: Sociala medier, marknadsföring, kommunikation, social närvaro, 

marknadsmix. 
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Abstract  

More and more people use social media today, which is something that companies and 

organizations have started to realize too.  

This study intends to find out why stores within two Swedish companies are using social media as 

a marketing channel, and why certain social media platforms are more popular than others. A key 

driver of this essay, thus, has been to increase our understanding of the outspoken motives and 

choices that attract companies to social media as a channel of external communication. The 

organizations researched are two of Sweden’s biggest food retailers, ICA and Coop.  

The study relies on qualitative interviews with responsible professionals within both 

organizations, and a special focus is on the following four research questions: 

 What are the motives behind the companies’ use of social media as a marketing channel? 

 What are the benefits of social media as a marketing channel? 

 How important are social media to create long-term relationships with the customers? 

 What determines which social media channels are being used?  

Theoretical frameworks that have been used in the research have been relationship marketing, 

web 2.0 and theories about social presence and branding.  

The results from the study indicate companies use social media as a marketing channel primarily 

because they want to exist on the same platforms as their consumers. Marketing via social media 

is said to constitute an efficient means to reach many customers in a fast and convenient manner. 

The only channel used at the time being is Facebook, and though other platforms have been 

tested this one is the only one said to meet company requests. This was a surprise because all 

social media are free. Through Facebook, communication with consumers can take place on a 

daily basis since this is a platform that is always accessible. The study also finds that increased 

communication is said to contribute to a deeper and closer relationship with customers.  

Keywords: Social media, marketing, communication, social presence, market mix. 
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1. Introduktion 

I det här kapitlet introduceras vad som har legat till grund för den här undersökningen och vad som gör den här 

studien aktuell. Utöver en kort genomgång om tidigare forskning anknutet till ämnesrelevansen kommer i första 

hand studiens syfte och dess frågeställningar att prioriteras. Avslutningsvis kommer en avgränsning av studien som 

hänvisar om vad som kommer att fokuseras i undersökningen.  

Sociala medier ökar kraftigt, och i samband med utvecklingen av smartphones och datorer skapas 

det också allt fler och nya sociala medier vilka är anpassade efter teknikens utveckling. Idag är det 

många som använder sig av exempelvis smartphones, framförallt bland den yngre generationen 

även fast allt fler äldre börjar haka på trenden också. Eftersom sociala medier är tillgängliga på 

smartphones blir det också väldigt lättillgängligt var du än befinner dig. Så fort du har lite tid över 

som till exempel när du åker buss, tunnelbana, tar rast på jobbet eller står i kö finns det hela tiden 

en möjlighet att kolla vad som har hänt på de sociala medierna. Det här bidrar till att de sociala 

medierna har en möjlighet att påverka och ger därför personer och företag en stor 

publicitetsmöjlighet. Det kan ge en enorm genomslagskraft för de företag som väljer att 

marknadsföra sig där.  

Dess möjligheter har gjort att användandet av sociala medier inte bara har ökat bland människor 

privat, utan också bland företagen genom hur de ser på marknadsföring idag. Begreppet har gett 

oss en större förståelse av vad det kan innebära att använda sociala medier i marknadsföring och 

hur det kan löna sig långsiktigt för en organisation.  

 

1.1 Problembakgrund  

Att sociala medier ökar tillgängligheten är något som organisationer har börjat uppmärksamma 

och därför ser vi också en tillsynes ny typ av kommunikation från många av dagens företag (Selg, 

2010) – även från företag som vi kommer i kontakt med i vår vardag, så som livsmedelsaktörer, 

banker och klädaffärer. Idag har så gott som alla företag en Facebook-profil eller ett Twitter-

konto. Det blir viktigt för företagen att anpassa sig och vara tillgänglig där konsumenten finns 

(Meerman Scott, 2010). En underliggande fundering gäller huruvida företagen använder sig av 

sociala medier därför att dessa plattformar erbjuder nya kommunikationsmöjligheter, eller om det 

snarare handlar om att vilja framstå som ett ”modernt” eller ”ungt” företag. Sociala mediers 

funktioner bidrar också till helt nya frågor gällande företags prisbesättning och effektivitet. Detta 

i sin tur väcker en rad frågor, som fortfarande saknar svar eller kräver ytterligare belysning. En 

huvudfråga gäller inte minst varför sociala medier blivit så populärt bland nutida företag. Vad är 
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det som driver företag att anamma sociala medier i sin externa kommunikation med sina kunder 

(eller potentiella kunder)? 

Denna studie kan inte ge fullständiga svar åt samtliga dessa frågor, men vår förhoppning är att 

den ska bidra med värdefulla perspektiv som kan hjälpa oss förstå varför sociala medier i ökande 

utsträckning används i företags externa kommunikation.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Studien ämnar ta reda på varför företag marknadsför sig via de sociala medierna och vad som styr 

valet av kanal. Slutligen vill vi också kolla på om dessa företag tjänar på att verka i de sociala 

medierna eller om det helt enkelt bara handlar om att anpassa sig till dagens utveckling. De 

företag som ingår i studien är matjättarna ICA och Coop – de två största matkedjorna i Sverige. 

Vår avgränsning kommer att motivera valet av dessa båda aktörer ytterligare. För att uppnå vårt 

syfte ställs följande frågor till materialet, som uteslutande bygger på kvalitativa intervjuer med 

personer involverade i hanteringen av företagens externa marknadsföring via sociala medier:  

 Vilka motiv och mål uppges styra företagens användande av sociala medier som marknadsföringskanal? 

 Vilka fördelar anses marknadsföring via sociala medier ge företagen? 

 Vilken betydelse upplevs sociala medier ha för skapandet av långvariga relationer med företagens kunder? 

 Vad framhålls som avgörande för valet av kanal? 

 

1.3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer tidigare forskning att behandlas där vi kommer introducera vissa författare som vi har 

använt oss av. Det här kapitlet är till som en kortare introducering av den efterkommande teori-delen som 

kommer gå in mer på djupet av begreppen.  

Under projektet har vi studerat och läst tidigare forskning kring det växande ämnet sociala medier 

inom marknadsföringssammanhang. Att sociala medierelaterade undersökningar har ökat under 

de senaste åren syns inom kommunikation, Public Relations, reklam och även framförallt inom 

marknadsföring (Khang, Ki & Ye, 2012). 

Att det är ett växande ämne blir extra tydligt genom de vetenskapliga artiklar och undersökningar 

som existerar inom kategorin idag. Ett exempel på en sådan artikel är Measuring Facebook’s Impact 
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on Marketing: The Proverbial Hits the Fan, en artikel vi har studerat lite närmre då den största delen 

av marknadsföringen på de sociala medierna äger rum på Facebook. Lapointe (2012) beskriver 

Facebook i artikeln som ett enkelt medium som är lätt att agera på, vilket är en avgörande faktor 

varför många företag existerar där idag. Mycket av den forskning som finns om sociala medier tar 

upp hur det förändrar branschen för media och kommunikationsområdet. Lester (2012) skriver i 

artikeln Social Media: Changing Advertising Education att sociala medier har förstört många av de 

barriärerna som historiskt har begränsat exempelvis reklambranschen. En sådan barriär har varit 

både den tid det tar och de resurserna som krävs för att föra ut ett budskap som ska synas. 

Digitala kanaler är kostnadseffektivt och lätthanterat vilket har underlättat mobiliseringen av 

resurserna (Lester, 2012).  Inom denna kategori om hur sociala medier förändrar branschen hittar 

vi kanske de mest inflytelserika artiklarna som beskriver förändringen inom marknadsföringen.  

Då de vetenskapliga artiklarna kring sociala medier drastiskt ökar och ofta tar upp liknande 

synvinklar har vi inte kunnat urskilja vad som hittills har haft mest betydelse för området.          

En forskning som vi dock har ansett varit särskilt viktig för förståelsen av vår inriktning har varit 

Håkan Selgs undersökning.       

Selg, som är doktorand vid institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet har 

gått in mer på djupet i själva användningen av sociala medier ur ett professionellt synsätt. Om 

professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler är en fristående fortsättning på en 

serie undersökningar om nya användarmönster på internet. Innehållet i undersökningen baseras 

på 20 expertsamtal där experternas erfarenheter och intressen varit styrande.  

Selg (2010) kommer bland annat in i sin undersökning om hur kommunikationstekniken spelar 

en central roll för hur verksamheter organiseras och att sociala medier gör det möjligt med 

begränsade insatser att vårda sådana kontakter som annars inte hunnits med.  

Närvaro i sociala medier utgör en genväg till fördjupad kontakt, men det handlar fortfarande att 

utnyttja alla kanaler, såväl traditionella som nya för att nå kunderna (Selg, 2010). I Selgs 

beskrivning av sociala medier anknyter han till Webb 2.0-konceptet. Det är inte bara Håkan Selg 

som nämner Webb 2.0 utan i mycket av den tidigare forskningen som finns om sociala medier är 

det ett begrepp som ofta återkommer. Begreppet som myntades av Tim O'Reilly beskriver 

webben som en plattform (O'Reilly, 2005) och kommer förklaras mer under avsnittet 2.2.  

Men det ska också kommas ihåg att sociala medier inte handlar om någon envägskommunikation 

utan att det är ett medium som kombinerar teknik med social interaktion (Selg, 2010). För att 

kunna förklara användandet av sociala medier krävs det därför även en viss förståelse för de 

relationer och den närvaro som spelar in i processen, där teorin om social närvaro behandlar i 
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vilken omfattning individers närvaro förmedlas och upplevs via olika medier (Wheeler, 2005). 

Därför har vi också studerat tidigare forskning kring "social närvaro" men framförallt om 

begreppet relationsmarknadsföring.  

Christopher, Payne och Ballantyne skriver i sin bok Relationship Marketing: Creating Stakeholder 

Value att relationsmarknadsföring bland annat tar hänsyn till ekonomin för kundernas lojalitet 

och garanterar därmed att rätt mängd pengar och andra resurser blir lämpligt fördelade mellan de 

två uppgifterna att behålla och locka kunder. Forskare argumenterar för att ha ett bredare 

perspektiv i åtanke för relationerna mellan en organisation och dess målgrupper (Christopher,  

Payne & Ballantyne, 2002). Sociala medier, relationsmarknadsföring och internet är tre begrepp 

som går hand i hand. En av fördelarna med internet blir att det i många fall har gett 

varumärkesägare en enkel tillgång till konsumenterna. Christopher,  Payne och Ballantyne (2002) 

menar att det ger ett kraftfullt medel för att involvera kunder mycket närmre i 

marknadsföringsprocessen genom att möjliggöra dialog snarare än envägskommunikation. 

 

1.4 Avgränsning 

Användandet av de sociala medierna har valts att inriktas på butiker inom de två organisationerna 

Coop och ICA, vilka är Sveriges två största matvarukedjor. Den bakomliggande grunden till vårt 

val av just dessa två organisationer är för att vi tycker att det ger en bra bild av medialiseringen. 

Matvarukedjornas användning av exempelvis Facebook kan ses som ett bevis för den 

genomslagskraft som denna typ av marknadsföring har fått, vilket som i sin tur är möjlig att 

koppla till en mer allmän medialiseringsprocess (Fornäs & Kaun, 2011).   

Studien ämnar inte att ge någon helhetsbild av varför företag rent generellt valt att använda sig av 

sociala medier i sin marknadsföring utan fokuserar endast på varför Coop och ICA har valt att 

göra det. En jämförelse av användningen av sociala medier mellan dessa två organisationer 

kommer inte heller att göras. Utöver de relationer som spelar in i processen för 

marknadsföringen via de sociala medierna kommer det inte heller att ligga någon betoning på hur 

relationsmarknadsföringen ser ut i helhet.  

Det kommer inte ligga något fokus på att förklara kund-till-kundrelationer eller business-till-

business-relationer, för det rekommenderar vi i så fall vidare läsning i annan forskning som kan 

besvara det mer utförligt. Vi har också valt att inte gå in och förklara kommunikationsteori utan 

istället bara hålla oss till det absolut nödvändiga för att förstå processen om varför ICA och Coop 

använder sociala medier i marknadsföringen. 
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I studiens fortsättning kommer endast det som har relevans för Coop och ICAs marknadsföring 

via de sociala medierna att prioriters och fokuseras på. 
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2. Teoriavsnitt 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de teorier och begrepp som är relevanta inom vårt forskningsområde. 

Dessa teorier och begrepp som tas upp här kommer att utgöra basen för vår fortsatta studie. Teoriavsnittet inleds 

med en kort redogörelse av begreppet sociala medier och vad exakt det är för något för sedan gå vidare till de teorier 

och begrepp vi har använt oss och knutit an till själva undersökningen. 

 

2.1 Sociala medier och definition 

”We don't have a choice on whether we DO social media, the question is how well 

we DO it.” 

(Qualman, 2012) 

Sociala medier är ett ungt forskingsområde som växer snabbt. Inför den här undersökningen har 

vi läst mycket tidigare forskning kring det växande fenomenet med betoning på det i samband 

med marknadsföring.   

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.  

(Meerman Scott, 2010:38) 

Niall Cook (2008) skrev i sin bok Enterprise 2.0 – How software will change the future of work att sociala 

medier innefattar de digitala kommunikationsformerna som finns för att dela upplevelser, 

innehåll och åsikter. Skaparna är användarna själva och all sorts information skapas och 

publiceras online (Cook, 2008). För att skapa djupare relationer har många företag börjat dela 

sina upplevelser och innehåll på de sociala medierna. Det blir även lättare för företagen att ta del 

av konsumenternas åsikter och besvara eventuell kritik. 

Kalamas, Mitchell och Lester (2009) definierade sociala medier som ett "kommunikativt medium 

som ägnas åt eller kännetecknas av interaktion mellan deltagarna eller konsumenterna av mediet". 

Sociala medier ger företagen de medel de behöver för att kunna föra en aktiv interaktion med 

målgruppen.  

Selg (2010) är även han inne på samma spår som Cook, Kalamas, Mitchell och Lester där han 

betecknar sociala medier som aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 
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användargenererat innehåll. Selg förklarar att detta bidrar till att det knyter an till Webb 2.0-

konceptet eftersom sociala medier då blir som en egen plattform på webben med en kombination 

av olika funktioner som underlättar marknadsföringen.  

Även om författare och forskare använder olika ord för att definiera sociala medier är alla enade 

om dess möjligheter och potential.  

“Social Media isn’t a fad, it´s a fundamental shift in the way we communicate” 

(Qualman, 2012) 

Precis som det ovanstående citatet handlar det om att sociala medier inte är en modefluga utan 

att det istället är en grundläggande förändring i vårt sätt att kommunicera idag.  

Den framgångsrika Youtube-filmen "The Social Media Revolution 2012" säger att vi inte längre 

letar efter nyheter utan att nyheterna hittar oss. Det sker dagligen cirka 60 miljoner 

statusuppdateringar på Facebook (Qualman, 2012). Genom användandet av sociala medier 

publiceras det därmed allt fler nyheter och det sprids även mycket snabbare än vad det gör via de 

traditionella medierna. Eftersom det är människorna i sig som är verksamma på de sociala 

medierna är det också dem som har varit med i de aktuella händelserna. På så sätt sprids 

händelser via folkmun på bara några få sekunder från det att det har hänt. Det är inte bara 

nyheterna som har börjat hitta oss. Även produkter och tjänster blir mer uppmärksammade och 

tillgängliga. Vi behöver inte längre leta efter varken produkter eller tjänster, utan de hittar oss via 

de sociala medierna. I och med, som tidigare nämnt, att det sprids mer och mer i folkmun på de 

sociala medierna ökar också kännedomen om vad för produkter och tjänster som finns. 

Nilsson (2010) skriver att det sociala medielandskapet är skapat för en dialog och ett socialt 

utbyte. Nilsson skriver också att det sällan är något affärstänkande inbyggt men att de ändå kan 

hanteras affärsmässigt. Konsumenterna interagerar med varumärken på samma sätt online som 

de gör offline (Hoffman & Novak, 1996). Skillnaden blir bara att det alltid är tillgängligt online 

och att det geografiska läget inte längre spelar någon roll. Möjligheterna och potentialen har gjort 

att det sociala medie-fenomenet har blivit överfört till en professionell och akademisk praxis 

(Khang, Ki & Ye, 2012). 

 

2.2 Webb 2.0 

Det var Tim O'Reilly, grundaren till O'Reilly Media, som myntade begreppet Webb 2.0. Det här 

skedde när han presenterade det som ett nytt kapitel i utvecklingen av webben. O'Reilly försöker 
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förklara skillnaden mellan Webb 1.0 och Webb 2.0 i sin artikel What Is Web 2.0: Design Patterns and 

Business Models for the Next Generation of Software genom att jämföra olika funktioner på webben. 

Det O'Reilly gör är att han tar upp designmönster och affärsmodeller för den nästa generationen 

av programvaran. Webb 2.0 blir lite som nästa steg i processen och utvecklingen av webben där 

det kan definieras som ”webben som en plattform” (O'Reilly, 2005). En nyckelprincip som 

O'Reilly tar upp är att det är användarna som styr innehållet och att servicen automatiskt blir 

bättre ju fler personer som använder den, något som direkt kan kopplas med definitionerna av 

sociala medier. O’Reilly skriver att det är en kontinuerligt uppdaterad tjänst som ämnar leverera 

rika användarupplevelser.  

Webb 2.0 har blivit viktig i marknadsföringssammanhang då marknadsförare i större utsträckning 

har börjat använda webben som en plattform precis så som O’Reilly beskrev funktionen. Precis 

som att sociala medier definieras som användargenererat innehåll anknytet med tekniken och den 

sociala interaktionen (Selg, 2010) stämmer Webb 2.0 överrens med hur en stor del av dagens 

marknadsföring ser ut, genom en samlad plattform för användarna (O’Reilly, 2005).  Att tjänsten 

skapar en annan känsla för deltagarna har gjort att mottagarna blir mer tillgängliga att ta emot 

informationen och även mer positivt inställda för innehållet. Användarna kan i större 

utsträckning avgöra själva vad de vill ta del av då det blir en plattform som fungerar åt båda håll. 

Det blir som tidigare nämnt en dialog istället för en envägskommunikation. Stenmark (2008) 

menar att det kan innebära stora fördelar för en organisation att använda sig av Webb 2.0-

tänkandet när det gäller att kommunicera ut en bra bild av sin organisation. Samtidigt menar 

Stenmark att det finns ett flertal brister hos de som använder sig av tekniken eftersom det inte 

alltid används på rätt sätt (Stenmark, 2008). För företag som använder webben och sociala medier 

som en plattform blir det ett kritiskt läge ifall funktionen inte används på rätt sätt då 

genomslagskraften kan bli den motsatta istället. När webben används som en plattform har den 

möjligheten att snabbare och effektivare nå fram, men då krävs det också att det som ska nå fram 

utformas på ett korrekt sätt. Annars finns det en risk att det likt en löpeld sprids på ett 

okontrollerbart sätt. 

 

2.3 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring har beskrivits som ett ”ny-gammalt koncept” (Berry, 1995). Berry 

(1995) har beskrivit relationsmarknadsföring som ett begrepp som har flyttat sig till fronten för 

praktiseringen och den akademiska forskingen kring marknadsföringsundersökningar efter att ha 

”hamnat lite på efterkälken i många år”. Lojaliteten för varumärken, brand loyalty, är också 
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svagare än vad det brukade vara (Rucci, Kirn & Quinn, 1998). Christopher, Payne och Ballantyne 

(2002) skriver att en anledning till att traditionell märkeslojalitet har minskat är att konsumenterna 

tenderar att se deras förhållande mer till återförsäljaren än med själva varumärket. Det har legat 

bakom att relationerna har börjat studerats och inte bara marknadsföring längre (Christopher, 

Payne & Ballantyne, 2002). Många av dessa källor är tillsynes på datumet föråldrade men situation 

är i dagsläget densamma.  Under alla dessa år som har gått sedan författarna publicerade sina 

avhandlingar, texter och böcker har kunderna och konsumenterna blivit mer sofistikerade och 

mindre påverkade av reklam. Men det är fortfarande på sätt och vis nytt då det uppkommer nya 

sätt för marknadsföringen att fokusera på relationerna. Bland annat genom det nya 

marknadsföringssättet som äger rum via de sociala medierna. 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) skriver i sin bok Relationship Marketing: Creating 

Stakeholder Value att relationsmarknadsföring betonar en relation snarare än ett affärsbeslut som 

tillvägagångssätt när det kommer till marknadsföring. Den förstår betydelsen av ekonomin för 

kundernas lojalitet och garanterar därmed att rätt mängd pengar och andra resurser blir lämpligt 

fördelade mellan de två uppgifterna att behålla och locka kunder. Oftast blir lojalitet, för vissa 

specifika kunder som handlar ofta, viktigare än själva lockandet av många kunder i helhet. Därför 

blir relationsmarknadsföring en viktig aspekt att tillvara på i arbetet med hur företaget ska föra en 

aktiv kommunikation på de sociala medierna.  

Relationsmarknadsföring utvidgar principerna till en rad olika marknads-domäner och inte bara 

en marknad för kunder. Det belyser också den avgörande faktorn av att intern marknadsföring 

uppnår framgång för extern marknadsföring. Christopher, Payne och Ballantyne (2002) menar att 

eftersom medarbetarna är en viktig del i en organisations framgång har vissa företag infört 

formella mekanismer för att inkludera dem i sin övergripande marknadsföringsstrategi och i den 

externa kommunikationen. Vissa företag anställer enskilda personer som i syfte enbart ska arbeta 

med marknadsföringen på de sociala medierna medan vissa företag låter medarbetarna vara en del 

av den process som sker på den sociala plattformen.   

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) skriver att kvalité, kundservice och marknadsföring 

måste vara mycket mer och närmre integrerat med varandra. Orientationen i 

relationsmarknadsföring är att föra samman kundservice, kvalité och marknadsföring men idag 

ligger det oftast ett fokus på att föra samman en större mix.  

Konventionell marknadsföring föreslår att företag leder och samordnar ett antal kritiska element 

– allmänt kända som marknadsmixen (the marketing mix) för att uppnå sina mål. 
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Borden på Harvard Business School utformande en marknadsmix som såg ut på följande sätt: 

produktplanering, branding, distributionskanaler, personlig försäljning, reklam, kampanjer, 

förpackning, display, service, fysisk hantering, hitta fakta och analys (Argyris & Schön, 1978). 

Marknadsmixen har blivit allmänt accepterad, speciellt sen Bordens relativt långa lista har blivit 

kondenserad och förenklad till en mycket kortare lista som är känd enkelt som ”the 4Ps” 

(Christopher, Payne & Ballantyne, 2002). 

”The 4Ps” står för product, price, promotion och place och kan sammanfattas på svenska på 

följande sätt: 

 Produkt - Den produkt eller tjänst som erbjuds. 

 Pris - Det pris och de villkor som är förknippade med försäljningen. 

 Promotion - Reklam, marknadsföring och kommunikation. 

 Plats - Distribution och logistikisk process som krävs för att uppfylla efterfrågan. 

Relationsmarknadsföring under åren har dock visat hur det traditionella marknadsföringsmix-

begreppet 4P inte täcker in de viktigaste delarna som måste åtgärdas. Begreppet har visat sig vara 

för tunt för att det ska kunna gå att bygga på och behålla de relationer med marknaderna som 

finns. Modellen tenderar att förenkla en komplex process av att vinna och behålla kunder, 

speciellt i dagens mer invecklade och snabbgående klimat. Christopher, Payne och Ballantyne 

(2002) menar att det har lett till att det behövs en utökad marknadsmix då begreppet 4P inte 

längre räcker till. Detta stämmer överrens med dagens forskning då det tas upp allt fler och allt 

mer komplicerade faktorer som spelar in i en marknadsmix som ska göra processen så effektiv 

som möjligt. 

Många författare har föreslagit att ”omfattningen av marknadsföring” ska expanderas. Eftersom 

området växer hela tiden finns det fortfarande behov om ytterligare forskning inom kategorin. 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) argumenterar för att ha ett bredare perspektiv i åtanke 

gällande relationerna mellan en organisation och dess målgrupper. Att utveckla och upprätthålla 

en kundorienterad kultur är en viktig faktor för långsiktig framgång i relationsmarknadsföring.  

I många fall har internet gett varumärkesägare en enkel tillgång till konsumenterna. Det ger ett 

kraftfullt medel för att involvera kunder mycket närmre i marknadsföringsprocessen genom att 

möjliggöra en dialog snarare än en envägskommunikation. Företag har sett det här som en fördel 

då de genom sociala medier enklare kan upprätthålla en sådan kommunikation samt att det 

förenklar möjligheten att svara på kundernas funderingar och frågor. Inom marknadsföring blir 
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tidsaspekten en viktig fördel bland de sociala medierna då relationer kan byggas snabbare i och 

med att kommunikationen når fler människor på en och samma gång. Men trots att internet ger 

en större möjlighet till att kommunicera med kunderna är en webbaserad kommunikation mycket 

svårare för företagen att läsa av. Därför menar Christopher, Payne och Ballantyne (2002) att 

relationerna blir en väldigt väsentlig del för företagen att studera då det kan hjälpa till att motivera 

konsumenteras beteende. Det kan också hjälpa till att besvara den tongivande frågan hur 

informationen kan nå fram på ett effektivare sätt. 

 

2.4 Varumärkesbyggande 

Varumärken bygger på det immateriella arbetet av konsumenter och deras förmåga att skapa 

sociala band, en gemensam erfarenhet och en gemensam identitet genom en produktiv 

kommunikation (Arvidsson, 2005). Med marknadsföring på de sociala medierna handlar det ofta 

för företagen att bygga och stärka sitt varumärke. De sociala medierna blir ett sätt för företagen 

att lyckats nå det här målet. Det är också en viktig aspekt att ha i åtanke då det kan hjälpa till att 

besvara frågan gällande varför företag använder sig av sociala medier. 

I dagens informationssamhälle blir varumärket allt mer utav betydelse, då det minskar kundens 

kostnader i tid (Rowley, 2004). Konsumenterna förknippar produkter med varumärken och gör 

oftast sina val utifrån vilka varumärken de känner till och har bra associationer med. Med dagens 

rådande konkurrens existerar det flera olika märken för varje produkt. För företagen blir därför 

varumärkena viktigare att kommunicera ut än själva produkterna (Holmberg & Weibull, 1998). 

När organisationer och företag kommunicerar ut erbjudanden eller liknande för särskilda 

produkter är det oftast i anknytning med att synas och stärka sitt varumärke och organisationen 

som helhet.  

I samband med relationsmarknadsföring och att i första hand sträcka sig till en viss typ av lojal 

kundkrets kan varumärket vara med och bidra till det valet. Bland de sociala medierna försöker 

du inte enbart sälja en produkt genom din marknadsföring utan du försöker istället sälja 

varumärket och hela konceptet.  

 

2.5 Social närvaro  

Teorin om social närvaro behandlar i vilken omfattning individers närvaro förmedlas och upplevs 

via olika medier. Centralt är människors möjligheter att samverka i grupp via olika medier 
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(Wheeler, 2005). Upplevelsen av social närvaro har betydelse för deltagarnas känsla och ökar 

engagemang och motivation (Östlund, 2008). Med hjälp av sociala medier går det att med 

begränsade insatser fortsätta behålla en känsla av social närvaro med många fler personer än som 

tidigare varit möjligt (Selg, 2010). Selg menar därför att närvaro i sociala medier utgör en genväg 

till fördjupad kontakt. 

Social närvaro definieras dels som en egenskap hos ett kommunikationsverktyg (Short, Williams, 

& Christie, 1976) och dels som upplevelser, beteenden och attityder hos individer som interagerar 

i en virtuell miljö (Gunawardena, 1995). Short, Williams och Christie (1976) utgick ifrån att 

medier har varierande kapacitet att förmedla social närvaro. I miljöer med ansikte-mot-ansikte är 

den sociala närvaron högst medan den är lägre där visuella ledtrådar saknas som till exempel via 

telefon (Short, Williams & Christie, 1976). Men även om vissa visuella ledtrådar saknas i sociala 

medier är det effektiviteten med en intregrerad digital kommunikation som prioriteras. I termer 

som kommunikationsstruktur har sociala medier gått drastiskt från masskommunikation till 

intergrerad digital kommunikation (Khang, Ki & Ye, 2012). 

De flesta företagen kör med flera kommunikationsstrategier där kunderna behandlas och tas i 

kontakt med ur olika former. Sociala medier blir den plattform där det upprätthålls en dialog med 

många, något som gör graden av social närvaro lite lägre. Men det viktiga är att den fortfarande 

finns där. Komplexiteten i kommunikationen på sociala medier varierar vilket gör att det ibland 

”bara” räcker med att existera där för vissa företag. Vissa frågor som kan dyka upp kan vara enkla 

ja eller nej frågor och då krävs det inte mer än en simpel social närvaro. Vissa frågor kan bli lite 

mer avancerade och hade kanske besvarats bäst på plats, men det går fortfarande alltid att besvara 

frågan på de sociala medierna (Wheeler, 2005). Oftast krävs det inte mer än att kunden vill känna 

att han eller hon har blivit lyssnad på. 

  

2.6 Sambandet mellan Sociala medier, Webb 2.0, 

Relationsmarknadsföring, Varumärkesbyggande och Social närvaro 

De teorier och begrepp som tagits upp här i teoriavsnittet ligger alla nära till hands då de är 

viktiga variabler i marknadsföringen via sociala medier. Då sociala medier kombinerar teknologi, 

social interaktion och användargenererat innehåll har det direkt ankytits till Webb 2.0-begreppet 

(Selg, 2010). De företag som använder sig av sociala medier i marknadsföringen idag har börjat 

använda det som en plattform via webben för att nå ut till sina kundkretsar. O’Reillys 

sammanfattande av webben som en plattform hör därför väl samman med framförallt Facebook 

som idag är det vanligaste mediet. På kort tid och med begränsade resurser kan företag nå en stor 
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del av sina konsumenter på samma gång. LaPointes (2012) beskrivning om Facebook som ett 

lätthanterat medium skapat för ett utbyte av information är något många företag har lärt sig att ta 

del av och utnyttja.  Eftersom att relationer byggs genom dialog kan företag med en kontinuerlig 

social närvaro på Facebook ha en simpel tillgång till sin målgrupp för att bygga och befästa sina 

kundrelationer. Nyckelkonceptet blir att hålla sig aktiva på denna plattform vilket hör samman 

med O’Reillys tankar om att plattformen blir bättre ju fler personer som använder den. Genom 

att föra en dialog på de sociala medierna med konsumenterna byggs närmre relationer vilket i sin 

tur ökar värdet på varumärket i konsumenternas ögon. Det hela blir en långgående process som 

hela tiden bygger varumärket och gör att det stärks och ökar i värde ju fler personer som anknyter 

till det på de sociala medierna. I kapitlet Resultat och Analys kommer det att förklaras närmre hur 

alla dessa begrepp får avgörande roller i Coop och ICAs användning av sociala medier som 

marknadsföringskanal. 
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3. METOD 

Från början betydde metod egentligen ”vägen till målet” och det är också det som vi kommer förklara i det här 

kapitlet (Kvale, 2009). I metodavsnittet kommer vi att redovisa om hur vi har valt att gå tillväga under studien 

och även varför vi har gjort som vi gjort. Vi kommer att beskriva och diskutera urvalet för vår studie, samt att 

presentera den metod som vi har valt att tillämpa. Avslutningsvis i kapitlet kommer vi även att diskutera 

reliabiliteten och validiteten samt redovisa de problem som vi har stött på under vägens gång i metoden. 

 

3.1 Metodval 

En intervju kan ske i många olika former och med flertalet olika intentioner. Beroende på hur 

studien ser ut behöver intervjun anpassas utifrån dess syfte. Vårt intresse kring den här studien 

grundar sig i att vi har en del frågor som vi vill ha svar på. Studiens syfte har varit att ta reda på 

varför företag marknadsför sig via de sociala medierna och vad som styr valet av kanal.   

En intervju kan byggas på antingen ett explorativt eller på ett hypotesprövande syfte. En intervju 

som sker genom ett explorativt syfte är oftast öppen och i liten grad strukturerad. Vanligtvis 

presenterar intervjuaren en fråga, område eller något problem och söker utifrån 

intervjupersonens svar efter ny information och nya perspektiv på ämnet (Kvale, 2009). En 

hypotesprövande intervju är däremot mer strukturerad genom frågornas formulering, och dess 

ordningsföljd är mer standardiserad. Det är då större möjlighet att jämföra intervjuerna mellan de 

grupper som intervjuats. Likt Bellahs och kollegers (1985) konfrontatoriska intervju om 

engagemang och individualism kan en hypotesprövning även ske bland enskilda intervjuer. Då 

ställs frågor till respondenten med avsikt att få sina hypoteser testade (Kvale, 2009). För vår del 

har undersökningen byggts på öppna frågor kring en frågeställning som vi har velat besvara. 

Då studien ämnar ta reda på vissa förutbestämda frågeställningar i två specifika organisationer är 

det inget som vem som helst kan besvara. Betoningen har därför legat på detaljerna i svaren. 

Jämfört med en kvantitativ forskning är kvalitativa forskningar mer benägna att förse mängder av 

deskriptiva detaljer, då de rapporterar studiernas empiri (Bryman & Bell, 2003).  

Fokus har också legat på att intervjua rätt personer i dessa organisationer då alla personer inte 

sitter inne på informationen om varför organisationen använder sig av sociala medier och vad 

som styr valet av kanal. Ryen (2004:77) betonar vikten av att välja personer som ger tillgång till 

händelser som är relevanta för studiens syfte och att det inte är antalet personer som intervjuas 

som är av den yttersta vikten. 
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Det finns olika intervjuformer som är möjliga vid olika forskningar. Vi har valt att främst inrikta 

oss på det som sker ansikte mot ansikte med en så kallad kroppslig närvaro. Den formen ger både 

intervjuaren och respondenten möjlighet att ta del av icke-språklig information, det vill säga hur 

personen i fråga uttrycker sig i sitt ansikts- och kroppsspråk (Kvale, 2009). 

 

3.1.1 Kvalitativa forskningsintervjuer 

För att få svar på vår frågeställning valde vi att tillämpa en kvalitativ metod i form av 

forskningsintervjuer. Vi genomförde åtta stycken kvalitativa forskningsintervjuer med personer 

som har inflytande, ansvar och som kan besvara frågan om vilka motiv och mål som uppges styra 

ICA:s och Coops användande av sociala medier som marknadsföringskanal. Forskningsintervjuer 

innebär ett samtal som har ett mål och ett syfte (Kvale, 2009). Dessa intervjuer är en metod som 

lämpar sig väl för studier som söker svar på redan inträffade händelser och för att studera 

relationer närmre (Ekström & Larsson, 2000). Den här typen av undersökning stämmer också 

bäst överrens med vårt syfte då vi söker svar på varför de har gått i den riktning som de gjort, och 

vad som ligger till grund för dessa val. 

Inför de kvalitativa forskningsintervjuerna tog vi tidigt kontakt med aktuella respondenter och 

informerade om studiens syfte och dess användning. Ekström och Larsson (2000) skriver att om 

ett gemensamt förtroende byggs upp i intervjun säkerhetsställer det att kvalitén blir högre. 

Frågorna har varit formulerade på så sätt att de skulle öppna upp intervjupersonerna så att deras 

tankar och åsikter hamnar i fokus och inte frågorna i sig. Ekström och Larsson (2000) skriver att 

det är av stor betydelse att frågorna formuleras på ett sådant sätt att de inte blir självuppfyllande. 

Vi har varit noggranna med att låta respondenters talan komma fram och inte försöka styra dem 

åt något håll med ledande frågor.  

Vi valde även att spela in intervjuerna så att vi kunde säkerhetsställa en korrekt citering utav 

intervjupersonerna för att undanröja eventuella misstolkningar och felskrivningar. Genom att 

spela in intervjuerna istället för att anteckna bidrar det till att studiens metodologiska reliabilitet 

ökar (Östbye, Helland, Larsen, & Knapskog, 2004 s.121). Vi valde att spela in de utförda 

intervjuerna med hjälp av våra telefoners inspelningsfunktioner. För att inte råka ut för risken att 

bli bedömda som oseriösa, då inspelning med hjälp av telefonen kan medföra en risk att framstå 

som oprofessionella genom vårt tillvägagångssätt, var vi noga med att påpeka att det skedde 

under flygplansläge. Med flygplansläge stängs telefonens nätverkande av och all kommunikation 

till och från telefonen bryts. Genom denna åtgärd säkerhetsställer vi att inga störningar via 

inspelningsutrustningen kan ske under intervjun. Telefonen får då samma funktion som vilken 
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inspelningsapparat som helst och blir också något mer naturlig i miljön då människor är vana 

med att trådlösa telefoner ligger framme. En annan inspelningsapparat kan lättare fånga 

respondentens blick och indirekt påverka en viss otrygghet som gör att respondenten betonar 

vikten mer av vad han/hon säger. Fördelen med en telefon blir därför att den mer naturligt flyter 

samman med miljön och glöms lätt bort under intervjun. Det blir en mer personlig funktion som 

bättre stämmer överens med det vardagliga samtalet. 

I slutändan hamnade det tillslut på sju stycken kvalitativa intervjuer på plats och en via telefon. 

Grundtanken var egentligen fler intervjuer, men för att besvara studiens syfte var det de specifika 

personerna i företagen vi var på jakt på och när vi inte fick tag på fler än de åtta vi redan fått 

kontakt med valde vi att nöja oss där då det inte fanns någon mer tid att undvara.  

Vid det tillfälle som vi inte hade möjlighet att göra en fysisk intervju, det vill säga ”ansikte-mot-

ansikte” genomförde vi de istället den kvalitativa intervjun via telefon. Det kan bli en nackdel att 

inte träffa respondenten i fråga i person, men det finns även vissa fördelar om respondenten 

skulle visa sig vara viktig för undersökningen. Bland annat ökar möjligheten att få tala med 

aktuella personer som är geografiskt avlägsna och som inte kan ske ansikte-mot-ansikte (Kvale, 

2009). Utöver den geografiska faktorn blir även tidsaspekten viktig då det också kan spela roll hur 

respondentens schema ser ut. Respondenten kanske inte har någon möjlighet att boka in ett möte 

på plats och då kan ett telefonsamtal tilltala den eventuella personen bättre. 

En telefonintervju ger oss samma möjlighet att diskutera och ställa följdfrågor till respondenten 

men då tappar vi också den personliga kontakten och det uttryckliga svaret. Det går att läsa av 

mycket av kroppsspråket och hur respondenten för sig under samtalet när forskningsintervjun 

sker på plats. Det finns ingen möjlighet via telefon att läsa av kroppsspråk eller personens 

professionalitet vid svaret även om det går att läsa av respondentens röstläge och jargong.  

Väl på plats på de dagarna våra sju fysiska intervjuer ägde rum presenterade vi återigen vårt syfte 

med studien och förklarade för respondenterna varför vi ville spela in intervjuerna. 

Respondenterna fick också möjlighet att fråga oss om eventuella funderingar innan själva 

intervjun där vi förklarade att de skulle framställas anonymt i undersökningen då det funnits 

önskemål om det. Kvale (2009) skriver att respondenterna lättare kan öppna upp sig när de vet 

att de framställs som anonyma då de inte lägger lika mycket vikt på hur de formulerar sig. Det 

byggs automatiskt upp en trygghet när de känner att det inte kan uppkomma några konsekvenser 

i efterhand. Svaren kan då bli mer legitima när respondenterna talar fritt och framförallt ur sina 

egna ord, vilket gör att forskaren kan få ett mer korrekt svar.  
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Kvale (2009) förklarade intervjuprocessen genom att den ska inledas med att intervjuaren 

redovisar situationen för intervjupersonen, förklarar vad syftet med studien är och varför 

användning av bandspelare är aktuellt. Det ska även ge intervjupersonen en möjlighet att ställa 

frågor innan intervjun börjar. Kvale (2009) skriver att när intervjun väl har börjat bör ytterligare 

information helst tas i efterhand när intervjun är avslutad. Utifrån dessa ramar kunde vi sedan 

bygga våra egna intervjuer på där ingen information togs i efterhand. Av de sju intervjuer som 

ägde rum på plats var alla inför stängda dörrer på respektive respondents kontor. Detta 

säkerhetsställer en viss trygghet hos intervjupersonen då samtalet äger rum i en miljö som 

respondenten är van i. Människor har en vana av att vara mer bekväma när det rör sig om en 

plats från vardagen.  

 

3.1.2 Datorstödda intervjuer 

Utöver de kvalitativa forskningsintervjuerna utförda vi även två datorstödda intervjuer. En 

datorstödd intervju kan utföras både genom e-post eller chatt. E-post blir en form av asynkron 

interaktion, intervjuaren skriver sina frågor och inväntar sedan svar. En chatt liknar istället mer 

ett vardagligt samtal där det finns en möjlighet att direkt kommunicera fram och tillbaka på de 

frågor som ställs (Kvale, 2009). En av fördelarna med att använda sig av datorstödda intervjuer är 

den att texten som skrivs ut från respondenten blir självutskrivande och där av också 

representativ för hur personen i fråga har valt att uttrycka sig. En fysisk intervju hade självklart 

varit det bästa alternativet men då geografiska och ekonomiska hinder dök upp var två e-

postintervjuer de bästa metoderna vi kunde använda oss av för stunden. Vi ansåg att dessa två 

intervjuer var för värdefulla för att gå miste om i vår undersökning.  

De nackdelar som kan uppstå i och med en datorstödd intervju är att det både som intervjuare 

och respondent lätt går att bli misstolkad då ord och meningsuppbyggnad inte alltid blir rätt 

betonat. Betoningen på vissa ord försvinner och mottagarna kan välja att uppfatta frågorna olika. 

Som tidigare nämnt går det då att missa den kroppsliga vägledningen, dess röstlägen och dess 

kroppsspråk som kan vara till stor hjälp vid berättandet av ett argument. Kvale (2009) menar 

även att dess talspråk kan göra att det blir svårt att få fram en detaljrik beskrivning av en fråga.  

 

3.2 Urval 

Det fanns en tanke i början att göra ett slumpmässigt urval men då Coop och ICA består av 

mängder av småbutiker skulle ett slumpmässigt urval göra att vi kanske inte skulle få tillräckligt 
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utförliga svar för att besvara frågeställningen. Med bara småbutiker i undersökningen skulle vi 

också kunnat missa många av de bakomliggande val som har påverkat processen. Då både Coop 

och ICA har över tusentals butiker har vi valt att fokusera på att prioritera de chefer och insatta 

personer som arbetar med marknadsföring och sociala medier inom de regionerna där vi har haft 

möjlighet att kunna göra intervjuer på plats. På grund av tidsbrist och begränsade resurser har det 

inte funnits någon möjlighet för oss att kunna åka till deras huvudkontor utan vi har istället valt 

att fastställa intervjuer dit vi har haft tid och möjlighet att ta oss. Utöver de sju intervjuer vi 

gjorde på plats förekom en via telefon och två där vi fick svar via e-post. Via dessa metoder 

kunde vi utöka avståndet ytterligare för att få de svarsfrekvenserna vi ville ha. Dessa tre 

respondenter kunde hjälpa oss att ge en större bredd över Sverige då intervjupersonerna var 

tillräckligt insatta för att kunna ge svar som direkt kan återspeglas till orsakerna bakom 

organisationernas användning av sociala medier som marknadsföringskanal.  

För att vi skulle komma i kontakt med de personer som arbetade med de sociala medierna på 

ICA respektive Coop valde vi att först och främst kontakta dem på deras Facebook-sida då det 

på förhand var just Facebook på de sociala medierna som de använde sig av utifrån det vi kunde 

urskilja. Både Coop och ICA besitter varsin huvudsida som gäller för hela Sverige så vi valde att 

börja med att ta kontakt där. Vi skickade ut ett utförligt e-postmeddelande till huvudkontoret för 

att informera om undersökningen och dess detaljer. Brevet var utformat på ett sådant sätt att det 

skulle fungera oavsett vilken av de två butikskedjorna vi kontaktade. Vi förklarade tydligt vårt 

syfte med studien, vilka vi ville komma i kontakt med och vad som skulle krävas av dem för att 

medverka i en intervju. 

Utifrån dessa epost-meddelanden kunde vi få svar på tänkbara och passande 

intervjurespondenter för undersökningen. Då Coop och ICA:s huvudkontor inte kunde hjälpa 

oss att få tag på tillräckligt med respondenter började vi på egen hand utöka vår radar av möjliga 

intervjupersoner av vilka vi faktiskt hade möjligt att ta oss an. Sedan började vi skicka ut e-

postmeddelanden inom dessa områden där vi frågade hur vi skulle kunna komma i kontakt med 

de personer som var beslutsfattande. Genom e-post kunde vi också bli tilldelade telefonnummer 

till dessa personer så att vi kunde kontakta dem och presentera oss själva lite närmre. Trots 

kontakt på telefon visade det sig vara svårt att boka tider då många inte kunde ge oss några raka 

svar utan ville återkomma till oss om det. I början var också tanken att vi skulle inrikta oss på en 

specifik region och utgå från det för att spara tid. Men när vi inte fick ihop alla intervjuer i 

regionen som vi hade förväntat oss bestämde vi oss för att breda ut vårt geografiska område och 

studera en mer övergripande blick för Coop och ICA. Vi började kontakta allt fler butiker 

runtom i hela landet men på grund av det geografiska avståndet och sett ur ett ekonomiskt 
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perspektiv hade vi inte möjligheten till att göra en fysisk intervju med alla vi hade velat. I figuren 

på kommande sida beskrivs de respondenter vi tillslut fick tag på.  

Figur 1. Beskrivning av intervjupersoner. 

 

3.3 Analys och redovisning av resultat 

Efter själva genomförande av intervjuerna sammanställde vi det insamlade materialet noggrant 

med de exakta orden som våra respondenter använde sig av. Dessa transkriberingar var 

tidskrävande men prioriterades för att inte få några som helst syftningsfel eller missförstånd i 

undersökningen. Efter att vi samlat in all empiri utförde vi en kvalitativ innehållsanalys på det 

insamlade materialet för att understryka den relevanta informationen vi fått ut från 

undersökningen. Vi gick nogrannt igenom alla intervjupersoners utsagor och analyserade det 

tillsammans så att vi hade tolkat all information likadant. I samband med sorteringen av det 

relevanta resultatet började vi kartlägga samband för att se varför de sociala medierna användes 

som marknadsföringskanal och även vad som låg till grund för valet av kanal bland dessa sociala 

Informationschef Arbetar som informationschef och ansvarar för marknadsföringen i 

ett större område i mellersta Sverige. 

Förhandlare och ägare av 

butik 

Äger och förhandlar en stor butik i mellersta Sverige 

Kommunikationsansvarig Ansvar för koncernens kommunikation för ett mindre område i 

norra Sverige 

Butikschef Chef över en stor butik i sydvästra Sverige 

Kommunikationschef Arbetar som kommunikationschef och ansvarar för 

marknadsföringen i ett större område i mellersta Sverige 

Marknadschef Arbetar som marknadschef för en butik i ett större område i östra 

Sverige 

VD VD för en butik och sköter marknadsföringen i ett mindre område 

i mellersta Sverige 

Stormarknadschef Arbetar som stormarknadschef och sköter en stor butik i mellersta 

Sverige 

Butiksägare Äger och driver en stor butik i södra Sverige 

Ställföreträdande 

butikschef 

Arbetar som ställföreträdande butikschef för en mindre butik i 

mellersta Sverige samt ansvarar för butikens arbete i sociala medier. 
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medier. Dessa samband kommer att redovisas i resultatdelen där de kommer understrykas med 

citat från intervjuerna.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att forskaren mäter det han eller hon har haft för avsikt att mäta. Vi har varit 

tydliga med att att resultatet inte kan spegla alla butiker i Sverige.  I och med avgränsningen av vår 

undersökning anser vi att vi har mätt det som varit avsikten att mäta. För oss har målet varit att ta 

reda på varför butiker inom ICA och Coop använder sig av sociala medier som en 

marknadsföringskanal, med ett särskilt intresse om vad som styr valet av kanal. Detta har vi 

kunnat besvara genom kvalitativa forskningsintervjuer då vi har fått den information vi har 

behövt för att kunna dra slutsatsar om ämnet. Vi försökte aldrig att nöja oss med 

intervjupersonernas svar utan försökte hela tiden få dem att förklara deras val så detaljerat som 

möjligt. Under alla intervjuer bortsåg vi från den information vi hade fått tidigare och försökte 

hela tiden få alla respondenter att besvara hela frågeställningen så utförligt som möjligt med sina 

egna ord. Med detta menas att vi inte frågade någonting utifrån vad någon annan respondent 

sagt, utan alla fick prata utifrån samma grund. I dessa forskningsintervjuer har vi också kunnat 

spela in allt respondenterna har sagt vilket ökar studiens reliabilitet (Kvale, 2009). Dessa resultat 

har vi genomfört ett utförligt transkriberingsarbete på för att inte utelämna några detaljer som 

kan påverka resultatet. Antalet transkriberingssidor hamnade på 45 datorskrivna A4-sidor. 

Genom att all data är oförändrad och att respondenterna kunnat prata på fritt utifrån deras 

perspektiv, som tagit upp hela vår frågeställning, anser vi att det lyfter fram en hög grad av 

tillförlitlighet för hela undersökningen.  

 

3.5 Metodproblem  

ICA:s och Coops ”storhet” är något som vi har sett både som en tillgång och som ett problem. 

Det gav oss möjligheten att kunna få omfattande intervjuer med insatta personer, men det har 

också inneburit att det inte går att dra några slutsatser om exakt alla butiker. Men genom 

intervjupersonernas insyn av organisationen har det kunnat ge en övergripande blick. Det har 

också haft betydelsen att de absolut största cheferna och de som har huvudansvaret för hela 

koncernen i Sverige inte haft någon tid att delta i undersökningen personligen. Det är något som 

gjort att vi har fått inrikta undersökningen mer på chefer över vissa områden istället.  
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Tanken från början var att vi skulle göra en pilotintervju innan undersökningen men vi hittade 

aldrig någon lämplig respondent att testa intervjumanualen på. Det fanns heller inget utrymme 

tidsmässigt att göra en pilotintervju från det att vi fick tag på intervjupersoner.   

Ett stort problem som vi råkade ut för var nämligen fastställandet av intervjuer. Vi trodde på 

förhand att det skulle vara enklare att få tag på respondenter, men att få tag på rätt typ av 

intervjupersoner, det vill säga personer insatta i arbetet med sociala medier, visade sig vara 

betydligt svårare än vad vi hade räknat med. Istället för att enbart kontakta huvudkontoret och 

lokala butiker i mellersta Sverige utökade vi vårt spridningsområde till platser utanför vår region 

där vi hade möjlighet att få tag på relevant information. För det vi fick ta hjälp av intervjuer via 

dator och telefon för att nå de antal svar vi ville ha. Vi kände båda två att de sju intervjuer vi hade 

lyckats boka på plats skulle kunna bli lite tunt.  Därför satsade vi på att lyckas få tag på tre 

personer med beslutsfattande ansvar över större områden än tidigare kontaktade personer. De 

svar som vi fick via e-post besvarade inte alla våra frågor och bör heller inte räknas som  

fulltständiga intervjuer.  Trots att det var högre uppsatta personer på denna intervjuform kan 

dessa inte räknas lika mycket som de andra intervjuerna. De två personer som svarade på vårt e-

postmeddelande fick exakt samma frågor som vi utgått från i de andra intervjuerna. Men dessa 

två specifika respondenter valde att inte besvara alla frågor vilket kan påverka undersökningen. I 

slutändan valde vi att använda oss av deras övergripliga svar trots att intervjuformen kan 

kritiseras. Vi har räknat det som två misslyckade intervjuer och haft situationen i åtanke i 

sammanställningen av resultatet. 

 I början av metoddelen nämndes nackdelar som kan uppkomma med dessa typer av metoder, 

men vi kände båda två att vikten av vad dessa personer kunde ge för undersökningen var för 

viktig för att inte ta med det. Tio personer är fortfarande en väldigt liten minoritet för att 

representera ICA och Coop men genom deras olika yrken och arbetsroller tyckte vi det gav en 

tillräckligt stor spridning och bra grund för att kunna besvara syftet på.  
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4. UNDERSÖKNINGSOBJEKTEN ICA OCH COOP  

4.1 COOP 

Coop är en av Sveriges största matvarukedjor och ägs av dess medlemmar. Kedjan är en del av 

Kooperativa förbundet (KF) som drivs av 42 konsumentföreningar och som i sin tur ägs av 3.2 

miljoner medlemmar. Vid senaste årsredovisningen uppgick KF-koncernens omsättning till 

37 284 miljoner kronor (Kooperativa förbundet, 2011). 

Konsumentkooperationen har som värdegrund fem punkter som de hela tiden försöker jobba 

utifrån. Medlemsägande, nytänkande, omtanke om människor och miljö, inflytande samt ärlighet.  

Deras sätt att vara nytänkande och att ha en omtanke om människor och miljö har bland annat 

bidragit till ett arbete bland sociala medier som kommer redovisas lite närmre under kommande 

avsnitt. Deras miljötänkande kan också reflekteras i det resultat som redovisas senare i den här 

studien där personer inom Coop menar på att digital marknadsföring blir mer aktuellt, sett ur ett 

miljöperspektiv.  

 

4.1.2 Coop på Facebook 

 

Figur 2.1. Print screen på Coop:s Facebook-sida 

Den 28 april 2009 gick Coop med i Facebook och har sedan dess arbetat aktivt och kontinuerligt 

med sin Facebook-sida, vilket har bidragit till att de fått ihop över 110 000 Facebook-följare. 
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Deras Facebook-sida är alltid tillgänglig men de redogör också att den endast är bemannad mellan 

klockan 9-16 varje vardag.   

Sidan är enkelt strukturerad med tydliga hänvisningar till deras bildarkiv och deras reklamfilmer. 

Deras sida fungerar dessutom som en startpunkt för deras lokala butikers facebook-sidor, som är 

skapad, likt bildarkivet och reklamfilmerna, som en undersida på deras facebook-sida. Coop är 

dessutom tydliga med vad som accepteras på sidan genom deras riktlinjer och policy. 

Policyn för Facebook-sidan är bestämd och lättillgänglig och redogör att de strävar efter att ha en 

öppen och ärlig dialog samt att alla ska behandlas med respekt. De förklarar också att de har rätt 

att ta bort inlägg som de bedömer vara stötande, inte är relevanta för sidans ämne eller som 

bryter mot svensk lag eller Facebooks användarvillkor (Coops Facebook-sida).  

Coop har, sedan de började använda Facebook, alltid fått feedback i form av gillamarkeringar och 

kommentarer. Redan på deras första inlägg fick de en gillamarkering och sedan dess har det ökat till 

cirka 100-500 aktiviteter1 per inlägg. 

 

Figur 2.2. Print screen på Coop:s allra första inlägg på deras Facebook-sida 

Deras tanke bakom användet av Facebook är att förse sina kunder och följare med middagstips, 

nyheter, erbjudanden och som de uttrycker sig, mer pengar tillbaka med medlemsåterbäring. Det här 

syns tydligt på hela deras sida då deras inlägg är jämnt fördelat mellan de olika inläggstyperna som 

                                                           
1 Aktivitet syftas på kommentarer och gillamarkeringar. 
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de eftersträvar att följa. De arbetar också aktivt med att besvara de frågor och funderingar som 

kunderna skriver på deras sida samt till och från skapar lite tävlingar. 

 

Figur 2.3. Print screen på Coop:s olika inlägg på deras Facebook –sida 

 

4.2 ICA AB 

ICA AB ägs av Hakon Invest och holländska Royal Ahold och är en av Sveriges största 

matvarukedjor samt ett av nordens ledande detaljhandelföretag med 2100 butiker runt om i 

Sverige, Norge och de tre baltiska staterna. ICA AB hade vid senaste årsredovisningen en 

omsättning på 95 179 miljoner kronor (ICA Årsredovisning 2011).  

ICA arbetar mot och för sina kunder utifrån sex nyckelpunkter. Klimatförändringar, matkvalitet, 

tillsatser och kemiska ämnen i produkter, miljöanpassat, etiskt och hälsosamt sortiment, närproducerad mat och 

matpriser. För att de ska kunna hålla en dialog och en aktivitet med sina kunder samt för att kunna 

hantera dessa punkter krävs det ett stort arbete på olika plattformer. ICA arbetar aktivt genom 

bland annat årliga kundredovisningar, information i deras tidning Buffé och på deras hemsida 

ICA.se. Deras kontakt med sina kunder sker dessutom och framförallt även fysiskt i sina butiker, 

via kundservice i telefon samt på deras sociala medier (ICA Årsredovisning och 

hållbarhetsredovisning 2011). 

En strategi som ICA har för hela koncernen är att alltid agera kostnadseffektivt. Genom att agera 

på ett sådant sätt har de som mål att i längden kunna ge sina kunder varor och produkter till lägre 

priser. Ett exempel på att de försöker agera kostnadseffektivt är deras arbete med marknadsföring 

i sociala medier som i sig inte behöver kosta något. ICA:s kundstrategi är att de alltid ska lyssna 
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på sina kunder. För att kunna ta del av sina kunders åsikter och önskemål gäller det att vara 

tillgängliga och att möta sina kunder på de plattformar som kunderna befinner sig på.  

 

4.2.1 ICA på Facebook 

 

Figur 2.1. Print screen på ICA:s Facebook-sida 

Sedan den 3 juni 2009 har ICA arbetat aktivt2 med sin marknadsföring via den sociala medie-

kanalen Facebook och har över 190 000 personer som följer deras sida.  Det syns en tydlig bild 

av vad som ska publiceras på deras Facebook-sida. De har som mål att läsare och besökare till 

sidan ska få ta del av matinspiration, tips på recept samt få ta del av nyheter från och gällande 

ICA. Sidan är uppdelad på tydligt med undersidor innehållandes bild-arkiv, reklamfilmer, 

tävlingar samt vägledning till lokala butiker. De har också en tydlig policy gällande etik och moral 

på sidan. 

De redogör att de har rätten att ta bort kommentarer som strider mot lagen, oavsett om det gäller 

inlägg innehållande rasistiskt, sexuellt eller våldsamt material. De förklarar att varken nedsättande 

omdömen om kön, ras, religion eller sexualitet accepteras. De är också tydliga med att förklara att 

svordomar, könsord eller ett ovårdat språkbruk inte accepteras. De hänvisar istället till en 

mejladress vid de tillfällen någon vill klaga på ett inlägg.  

Sedan starten av deras användning av Facebook har de publicerat, i stort sett varje dag, olika 

recept, nyheter och idéer och försökt bjuda in till diskussioner. Diskussioner och feedback från 

                                                           
2 Det aktiva arbetet grundar sig i antalet inlägg per dag samt deras tillgänglighet på sidan där de är 

online varje dag mellan klockan 8-16. 
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deras kunder uteblev dock men trots en starkt lysande frånvaro av kunder och mottagare fortsatte 

deras arbete med att publicera recept, nyheter och tips.  

 

Figur 2.2. Print screen på ICA:s allra första inlägg på deras Facebook-sida. 

ICA arbetade aktivt med sitt arbete och sin marknadsföring på Facebook i över mer än fyra 

månader utan att ens ha fått den minsta responsen från sina kunder och andra tänkbara 

mottagare. Det var först den 6 oktober 2009 som deras första feedback kom och de fick en 

gillamarkering på sin nyhet om en internationell designtävling där en av ICA:s förpackningar vann 

förstapriset. Efter det började antalet gillamarkeringar och kommentarer öka, än om måttligt. Det går 

dock från det datumet se en tydlig skillnad i när deras arbete på Facebook började ge utdelning. 

Det går inte att se någon skillnad i inläggen som publiceras men det syns tydligt att deras aktiva 

arbete med marknadsföring i sociala medier till slut har gett en effekt i form av fler följare och en 

större interaktion mellan företaget och dess mottagare (ICA:s Facebook-sida).  

 

Figur 2.3. Print screen på ICA:s allra första gillamarkering på deras Facebook-sida. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I det här avsnittet kommer vi redovisa resultatet från våra kvalitativa forskningsintervjuer och analysera 

intervjupersonernas svar. Då alla deltagare som tagit del i forskningsintervjun har varit anonyma kommer enbart 

deras yrkestitlar att redovisas i resultatet utan inbördes ordning, där det heller inte kommer nämnas vilken 

organisation respektive respondent arbetar för. Detta i syfte för att skydda respondenternas identitet.  

 

5.1 Sociala medier - ett modernt sätt att nå bredare målgrupper  

Vi finns på sociala medier för att kunna föra en aktiv dialog med våra kunder. (Informationschef) 

Sociala medier är ett snabbare sätt att få information och också generera möten mellan människor.  

(Förhandlare och ägare av butik) 

Det ger möjligheten att nå fler personer då de flesta har sociala medier idag. (Kommunikationsansvarig) 

Under studiens gång har resultatet visat en tydlig övergång till ett aktivt användande av sociala 

medier i Coop och ICA:s marknadsföring. Coop och ICA som organisationer är två giganter 

inom Sveriges ramar som båda sträcker sig till målgrupper i alla åldrar. En av våra respondenter 

jämförde processen med en klädkedja som sträcker sig till en målgrupp på en ålder mellan 18-35 

år, medan de själva måste anpassa sig till i princip åldrarna 0-100.  

Flera av våra intervjupersoner betonade vikten av att verka på de platser där kunderna existerar 

(Meerman Scott, 2010). I detta sammanhang nämndes de sociala medierna, utöver på plats i 

butikerna, som den största samlingsplatsen för att kunna nå ut till kunderna på ett och samma 

ställe. En annan väsentlig inblick vi fick ifrån intervjuerna var hur begränsade tidsramar kunde 

suddas ut genom att använda sig av en plats som alltid är tillgänglig. Sociala medier blir en plats 

dit kunderna alltid kan vända sig till oavsett var de än befinner sig och vad det rör sig om. 

Genom sociala medier kan man ha en kommunikation med kunder dygnet runt, något som inte skulle hinnas 

med på något annat sätt.  (Butikschef) 

Intervjurespondenterna förespråkade om dess effektiva funktion genom att de snabbt och 

smidigt kan nå allt bredare målgrupper. De lade även en viss betoning på att de som företag ska 

finnas med "där det sker" och vara en del av något som idag har blivit modernt och skapat en 

tydlig trend bland dagens företag. Trots att det kan verka vara modernt för företag att verka bland 

de sociala medierna handlar det inte bara om att följa trenden. Qualman (2012) förklarar att 

sociala medier inte är en modefluga utan att det också har blivit ett grundläggande krav i hur 



35 

företag och personer ska kommunicera ut sina budskap. Som tidigare nämnt är de sociala 

medierna allt mer lättillgängliga i dagens samhälle och används av allt fler personer. Sociala 

medier har blivit en del av vardagen och är inte något nytt längre. Därför blir marknadsföringen 

på de sociala medierna ett modernt sätt att nå bredare målgrupper då utvecklingen har bidragit till 

att människorna redan finns där.   

 

5.2 En viktig pusselbit i marknadsmixen 

Det handlar om att hitta mixen så att ens varumärke surras och syns. (Informationschef) 

Jag tror ingen skulle klara sig genom att bara marknadsföra sig genom exempelvis Facebook. Samma sak gäller 

med annonser och reklamblad med mera - Det krävs en mix! (Marknadschef) 

Sociala mediers moderna sätt att nå ut till bredare målgrupper har lett till att det blivit en allt 

viktigare del i marknadsmixen. En av respondenterna vi samtalade med förklarade sociala medier 

som en växande pusselbit i en organisations marknadsföring som tar över tidigare funktioners 

roller i dagens samhälle. Ett exempel på det är så kallade nätannonser på sociala medier som 

Facebook och andra sidor istället för de klassiska annonserna i papperstidningarna. Men trots att 

det ökar i betydelsen och tar över vissa funktioners roller påpekar respondenten att de andra 

bitarna också är nödvändiga om "pusslet" ska kunna sättas ihop på rätt sätt. Han framhävde att 

det inte bara går att verka på en plattform för att nå den breda målgrupp de försöker sträcka sig 

till, utan att det också krävs en marknadsmix, det vill säga att det krävs att marknadsföra sig på 

flera olika platser. Annars blir marknadsföringen för tunn och vissa konsumenter skulle i så fall 

också glömmas bort. Deras mål är att finnas där för alla kunder vilket utgör en viktig del i deras 

marknadsmix som utöver sociala medier framförallt består av Tv-reklam, direktreklam och 

tidningsannonser.  

Precis som att marknadsföringsbegreppet ”the 4P:s”, Product, Price, Promotion & Place, har fått 

kritik för att det inte är tillräckligt i en marknadsmix (Christopher, Payne & Ballantyne, 2002) blir 

det likadant när det kommer till marknadsföring via sociala medier. En av butiksägarna 

poängterar att många av deras lojala kunder besitter en sådan hög ålder att sociala medier är något 

som inte har nått fram till dessa personer än. Butiksägaren i fråga tror dock inte att det skulle 

spela någon roll om alla kunder fanns på samma plattform, då han utifrån sina egna erfarenheter 

menar på att den bästa marknadsföringen är den som kunderna stöter på kontinuerligt i olika 

former och på olika platser.  
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Tekniken går hela tiden framåt, det handlar om att hitta den perfekta mixen så att kunderna hittar till oss. 

(Förhandlare och ägare av butik) 

Vissa internetbaserade företag behöver bara göra ett kort intryck för att locka kunden till ett köp 

då betalningen kan vara klar "ett klick" senare. Men för Coop och ICA handlar det om att göra 

ett bestående intryck som kunden ska komma ihåg nästa gång det är dags för honom eller henne 

att handla livsmedel. För att det ska kunna uppnås och för bästa möjliga resultat i 

marknadsföringen krävs det ett större utbud av en marknadsmix på olika plattformer 

(Christopher, Payne, Ballantyne, 2002).  

Informationschefen nämner att det för närvarande inte finns något intresse ifrån deras sida att 

enbart verka på ett ställe utan de har alltid prioriterat en variation av olika kanaler i sin 

marknadsföring. Han är inne på samma spår som Håkan Selg skrev i sin forskning om att närvaro 

i sociala medier utgör en genväg till fördjupad kontakt, men att det fortfarande handlar om att 

utnyttja alla kanaler, såväl traditionella som nya för att kunna nå ut till kunderna.    

 

5.3 Vikten av att använda sociala medier på rätt sätt 

Trots att mixen är det som prioriteras påpekar respondenterna hur de sociala medierna blir en allt 

viktigare del av mixen för varje dag som går. Med sociala mediers ökande antal användare och 

deras växande målgrupp nämner intervjupersonerna det som en allt mer väsentlig och betydande 

plattform i marknadsföringen. 

Det är viktigt för oss att vara moderna och följa utvecklingen, men ska vi finnas där måste vi vara aktiva också 

för annars är det ingen mening. (Informationschef) 

Respondenterna betonar vikten av att det inte enbart räcker med att existera på de sociala 

medierna om det ska kunna ges någon vinning av att finnas på plattformen. Fournier och Avery 

(2011) skriver att utmaningen för företagen ligger hos människorna, om de är villiga att släppa in 

företagens varumärken i de sociala medierna och ifall de vill ta del av företagens budskap eller 

inte. 

En av de kommunikationsansvariga argumenterar för att en del av närvaron på de sociala 

medierna handlar om att anpassa sig och vara ett modernt företag som blickar framåt, men 

mestadels är det till för att kunna ta tillvara på möjligheterna som finns.  

Kommunikationschefen flikar in med att det är ett absolut minimum för dem att uppdatera på de 

sociala medierna minst två gånger i veckan. Om inte detta hålls kan de lika gärna strunta i det och 



37 

ta bort funktionen helt och hållet menar han. Ska de framstå som ett modernt företag behövs de 

sociala medierna användas flitigt i vardagen. Det ska synas oavsett när och var deras målgrupp är 

inne på plattformen.  

Ska man framstå som ett modernt företag på de sociala medierna behöver människor se att vi använder det på rätt 

sätt och inte att vi bara råkar finnas där, för annars kan effekten bli den motsatta istället. 

(Kommunikationschef) 

Kommunikationschefen påpekar också att det behövs användas på rätt sätt om uppdateringarna 

ska ske regelbundet, för det vore oerhört dålig marknadsföring för deras del om de syntes 

regelbundet på de sociala medierna genom ett olämpligt eller rent sagt dåligt sätt. Stenmark 

(2008) är inne på detta spår och skriver att det kan uppstå stora problem om det inte används på 

rätt sätt. Skulle till exempel lögner eller kränkande ämnen uppstå på plattformen kan 

organisationens trovärdighet försvinna och likaså kunderna.  

Med ett stort närverk och en snabb spridningskraft fungerar det nämligen åt båda hållen. 

Upplevelse av social närvaro har betydelse för deltagarnas känsla och ökar engagemang och 

motivation (Östlund, 2008). Utan en aktiv social närvaro kan upplevelsen på de sociala medierna 

ge ett tappat intresse och också minska engagemanget ifrån kundens sida. Men som också nämnts 

blir även hur den sociala närvaron används på de sociala medierna utav stor relevans. Därför blir 

det kritiskt att vårda relationerna varsamt och att vara noggrann i användningen av de sociala 

medierna menar en av butiksägarna.  

  

5.4 En plattform på webben 

Det är en plattform som erbjuder nya kommunikationsmöjligheter. (Informationschef) 

Anledningen till dagens övergång till sociala medier argumenterar cheferna att det beror på en 

tydlig ökning av de sociala medierna bland deras målgrupp. Precis som Meerman Scott (2010) 

argumenterade är det idag avgörande för företagen att vara tillgängliga där konsumenterna finns. 

ICA och Coop är båda noggranna med att kunden alltid ska vara i centrum och att det därför 

gäller att finnas där kunden befinner sig, oavsett plattform.   

Trots att sociala medier används regelbundet idag ifrån Coop och ICAs sida beskriver 

respondenterna det hela som en utvecklande process där plattformen hela tiden uppdateras och 

där de fortfarande letar efter formerna om hur de ska arbeta med det på bästa sätt. Det här går 

att dra som parallell till Webb 2.0-konceptet som också beskrivs som en utvecklande process som 

hela tiden uppdateras (O’Reilly, 2005). ICA och Coop använder båda webben som en plattform 
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precis som O’Reilly beskrev funktionen. Då plattformen uppgraderas med ganska små 

mellanrum gäller det för företagen att följa processen i takt med den utvecklingen. En 

nyckelprincip som O'Reilly tar upp är att det är användarna som styr innehållet, och för ICA:s 

och Coops del betyder det att de försöker använda de sociala medierna på liknande sätt som deras 

kunder. Sedan att funktionen blir bättre ju fler personer som använder den betyder för ICA:s och 

Coops del en ökad effekt i deras marknadsföring. Ju fler personer det är som finns på 

plattformen desto fler personer är det som också kan ta del av budskapet då funktionen är skapad 

för dialog och interaktion. Våra intervjurespondenter är också noggranna med att lyfta fram 

dialog och interaktion som två huvudbegrepp i användningen av sociala medier. Stenmark (2008) 

menar att det kan innebära stora fördelar för en organisation att använda sig av Webb 2.0 och 

dess funktion när det gäller att kommunicera ut en bra bild av sin organisation. Dessa fördelar 

blir att företaget automatiskt når fler personer, men också på det sättet företaget vill nå dem. Med 

sociala medier får företaget snabbare en övergripande blick av helheten och kan lättare analysera 

mönster menar en utav butiksägarna. Sociala medier får då samma funktion som O'Reilly’s syn på 

webben som en plattform, bara att det blir en mer specifik och inriktad del av webben istället. 

 

5.5 Fördelarna med sociala medier  

Det har tagits upp olika anledningar till varför ICA:s och Coops användning av sociala medier 

existerar, men deras huvudanledning har hela tiden legat där som en strategi av att finnas 

tillgängliga för kunderna. Genom att utveckla och upprätthålla en kundorienterad kultur blir det 

en viktig faktor för en långsiktig framgång.   

Genom sociala medier kan man alltid varit tillgänglig för sina kunder, och det är den känslan vi jobbar för i all 

vår marknadsföring. (VD) 

VD:n kommer också in på samma spår som Håkan Selg gör i sin forskning, där båda två menar 

att det med hjälp av sociala medier går att bibehålla en känsla av social närvaro genom begränsade 

insatser med många fler personer än som tidigare varit möjligt. Anledningen som har legat bakom 

den här tillgången är att internet ger varumärkesägarna en enklare tillgång till konsumenterna 

(Christopher, Payne & Ballantyne, 2002).    

Sociala medier bidrar till en ökad kommunikation och närmre kontakter. (Butikschef) 

Butikschefen säger att kommunikation och närmre relationer är något som hänger nära samman. 

Genom en ökad kommunikation skapas det närmre relationer och genom närmre relationer är 

det också möjligt att bibehålla en kontinuerlig integrerad kommunikation med kunderna. VD:n 
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säger att en av fördelarna med sociala medier blir att det lättare går att hjälpa kunder och besvara 

deras frågor. Många kunder har ibland samma frågor och funderingar och i de fallen bidrar de 

sociala medierna med att snabbt och effektivt kunna ge svar på tal till samtliga personer på ett 

sådant sätt att alla kan se.  

Även informationschefen är inne på detta spår då han menar på att det blir en positiv effekt även 

om de skulle få kritik och klagomål på de sociala medierna. Detta förklarar han genom att de då 

åtminstone får chansen att kunna ge svar på tal istället för att de negativa åsikterna sprids någon 

annanstans utan deras kännedom. Den sorts spridning han beskriver som det största problemet 

är ifall det skapas en negativ trend som de inte vet om. Skapas det rykten bakom deras rygg som 

de inte känner till är det ingenting de kan åtgärda. Det är bättre att känna till problemen för att 

sedan kunna göra allt i sin makt för att åtgärda dem. Han menar att sociala medier ger en 

”direkthet” för att sköta sådana här typer av problem.  

Sociala medier är en öppen plattform där kunderna kan ta del ifrån oss och vi kan del ifrån kunderna. 

(Informationschef) 

Det gör inget om vissa tycker det är dåligt utan det är viktigt att folk tycker. (Butiksägare) 

Intervjurespondenterna hänvisar att det är omöjligt att alla blir nöjda av varje beslut, men i och 

med att folk går med i diskussionen betyder det att ärendet i fråga har nått fram. 

Stormarknadschefen tar upp julmust som ett exempel på detta. Om de plockar fram och börjar 

sälja julmust i butikerna redan två månader innan jul kommer vissa utav kunderna bli 

tillfredställda av det beslutet medan vissa inte kommer bli det. Det ser de som en naturlig del av 

processen att vissa kunder kommer ifrågasätta sådana beslut. Denna typ av diskussion ser de som 

något positivt oavsett var kunden ställer sig någonstans i frågan. 

Det krävs lite mer än julmust för att folk ska sluta handla här. (Stormarknadschef) 

Samtidigt som de lyfter fram betydelsen av att det inte kommer påverka de som inte vill ha 

julmust kan det däremot påverka till fler köp i butiken av de konsumenterna som faktiskt vill ha 

julmust tidigt. Glögg är också ett exempel som tas upp under intervjuerna som något det brukar 

bli diskussion om. Samma princip gäller för glöggen där vissa kunder blir glada medan andra 

tycker det är alldeles för tidigt att börja sälja varan.   

Det är bra med snack i sådana här typer av ärenden och det är också bra att vara först ut. 

(Stormarknadschef) 

Sociala medier lyfts fram som en utmärkt plattform att kunna sprida nyheter på, som exempelvis 

att julmust och glögg har kommit ut i butikerna. Samtidigt som det ger en fördel av att snabbt 
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kunna sprida nyheter är det även en öppen plattform som leder till kommunikation åt båda håll 

istället för att en envägskommunikation som bara behandlar affärsbeslut uppmärksammas. 

Reklam och nyheter om att julmust och glögg har kommit ut i butikerna ger även konsumenterna 

chansen att kunna diskutera det direkt på de sociala medierna och ge sin syn på ärendet.  

Kunderna behöver känna att de har blivit lyssnade på. (Stormarknadschef) 

Stormarknadschefen säger att även om det inte påverkar deras fortsatta handlande i butiken är 

det en viktig del för deras känsla av varumärket och organisationen. Känner kunderna att de har 

något de behöver säga ska de alltid bli lyssnade på. Det spelar ingen roll om de skulle ogilla något 

eller ifall de har förslag på förändringar, alla kunder ska bli lyssnade på och behandlas på samma 

sätt. Därför blir de sociala medierna ofta ett smidigare sätt att kunna ta itu med den här typen av 

situationer säger Stormarknadschefen. Marknadsföringen på de sociala medierna prioriterar 

därför ofta en situation där kunden är delaktig i processen, vilket gör att relationerna behandlas 

före affärsbesluten (Christopher, Payne & Ballantyne). Genom att använda plattformen för att 

bygga och stärka relationer kan det leda till mer köp i butiken i framtiden argumenterar en utav 

marknadscheferna.  

Nilsson (2010) skriver att det sociala medielandskapet är skapat för dialog och socialt utbyte och 

att det sällan finns något affärstänkande inbyggt. Det betyder dock inte att sociala medier inte kan 

hanteras affärsmässigt skriver Nilsson.  

Även fast marknadsföringen på de sociala medierna används som relationsbyggande i första hand 

blir det precis som marknadschefen var inne på, ett indirekt sätt som kan leda till mer köp i 

framtiden. Han argumenterar för att alla köper livsmedel. Skulle konsumenterna ha bra 

associationer med deras organisation är det större chans att dessa personer väljer just dem före 

någon annan livsmedelskedja. De sociala medierna som en marknadsföringskanal blir ett indirekt 

sätt för företagen att enklare kunna kommunicera ut varumärket. I ICA:s och Coops konkurrens 

gentemot varandra ger de sociala medierna båda företagen en chans att kunna sticka ut ur 

mängden då de kan se exakt vad den andra parten gör för något på de sociala medierna. Att båda 

organisationerna kan se hur det andra företaget marknadsför sig på de sociala medierna väger 

båda organisationerna upp som en fördel snarare än en nackdel. 

Genom sociala medier blir det lättare att se vad ens konkurrenter håller på med vilket gör det lättare för oss så att 

de inte glider ifrån oss i utvecklingen. (Butiksägare) 

Trots att sociala medier gör det lättare att hålla koll på konkurrenter hänvisar butiksägaren att de 

alltid försöker köra sitt egna race och inte bli alltför påverkade om vad deras konkurrenter sysslar 

med.  
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Det är en viss trygghet att kunna hålla koll på sina konkurrenter, men om konsumenterna ska välja oss måste vi 

vara dem som stickar ut. (Butiksägare) 

 

5.6 Att synas som en enhet 

Marknadsföringen på de sociala medierna kan definieras främst inom kategorin 

relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföringens betydelse har visat hur en marknadsföring 

kan bygga på att rätt mängd pengar blir lämpligt fördelade mellan uppgifterna att locka och 

behålla kunder (Christopher, Payne & Ballantyne, 2002). Med en djupare förståelse av 

relationernas inverkan kommer också en större insyn hur resurserna kan fördelas för att ge en 

större utdelning. 

Christopher, Payne och Ballantyne (2002) skriver att en del av denna typ av marknadsföring 

belyser hur intern marknadsföring uppnår framgång för den externa marknadsföringen.  

Alla som jobbar i butiken är ett ansikte utåt. (Butiksägare) 

Både ICA och Coop belyser vikten av att framstå och synas som en enhet.  En av butiksägarna 

säger att de försöker dela upp ansvaret för de sociala medierna så att alla anställda är med i 

processen. De lyfter fram betydelsen av hur all kommunikation spelar roll och att de är väldigt 

noggranna med hur deras anställda uppträder, även utanför butiken och organisationen. En av de 

kommunikationsansvariga vi samtalade med menade att det är därför som de har tydliga riktlinjer 

om hur de använder de sociala medierna. 

Samma riktlinjer gäller för alla butiker då de sociala medierna ska ge ett professionellt och sammanhängande 

intryck. (Kommunikationsansvarig) 

Både Coop och ICA försöker hålla sig borta från alla typer av negativa ord och fraser. De 

försöker också hela tiden förklara så enkelt som möjligt för att undvika eventuella missförstånd. 

Sarkasm och ironi är två begrepp som lyfts fram som två stora hinder att kunna läsa av på de 

sociala medierna. Intervjurespondenternas förhoppningar är att något sådant inte ska behöva 

komma upp på deras sidor så länge de själva upprätthåller en utförlig process i sin verksamhet. 

Kan de hålla kunderna nöjda ser de inga anledningar till att någon misskötsel ska uppkomma på 

deras sidor även om det alltid finns undantag. Respondenterna förklarar att även om deras 

organisation sköts felfritt kan det ändå uppkomma missnöje ifrån vissa människor som de inte 

kan påverka. I dessa fall handlar det bara om att göra det bästa av situationen. Intervjupersonerna 

säger att prioriteringen är att svara på allas frågor så länge det inte är något kränkande som skrivs. 

Är det något sexistiskt, rasistiskt eller liknande ska inläggen raderas då ingen av dessa former ska 
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spegla deras sidor på de sociala medierna. ICA och Coop hänvisar dock att de inte kan komma på 

att några sådana situationer har ägt rum än så länge.3 

I kommunikationen på de sociala medierna är det viktigt att all kommunikation som sker är något 

som ICA och Coop kan stå för. De sociala medierna blir ett sätt att kunna kommunicera ut 

varumärket. 

Varumärket står för något, och därför ska det vara samma för alla butiker om vad vi skriver och hur vi skriver 

det. (Ägare av butik) 

Som tidigare nämnt ligger utmaningen hos människorna om de är villiga att släppa in företagens 

varumärken i de sociala medierna (Fournier & Avery, 2011). Inget är viktigare än hur de uppfattas 

av deras kunder och då får det inte förekomma några tvetydigheter. Respondenterna säger att de 

är noga med att allt de skriver är sant då de har ett rykte som behöver levas upp till. Sociala 

medier blir bara en ny plattform för att förmedla de ideal och den känsla som organisationen 

redan har. 

Plattformen är ny men organisationen är densamma. (Butiksägare) 

 

5.7 Prisbesättningens betydelse 

Även om kommunikationen mellan organisationerna och kunderna tas upp som 

huvudanledningen till varför de använder sociala medier som marknadsföringskanal nämner 

VD:n att prisbesättningens betydelse också har haft en inverkan om varför de har valt att vara 

aktiva på sociala medier idag.  

Det som kostar mest är DR (direktreklam) och annonser, med sociala medier försöker vi reducera den totala 

marknadsföringskostnaden. (VD) 

Håkan Selg nämnde prisbesättningen som en viktig del i den professionella användningen av 

sociala medier. Selg skriver att brev och telefon betalar vi baserat på utnyttjande, ju tyngre brev vi 

skickar och ju mer vi pratar desto mer få vi betala. Internet betalar de flesta en fast avgift vilket 

                                                           
3 I det här sammanhanget anser vi att det är nödvändigt att påpeka att det finns över hundratals 

Facebook-sidor existerande för ICA och Coop. Våra intervjurespondenter täcker in en del av den 

verksamheten men kan inte utala sig om alla sidor då många mindre butiker sköter sin egen 

verksamhet på Facebook.  
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betyder att när man väl kopplat upp sig och lärt sig använda verktygen så är användningen gratis, 

eller mer korrekt: den generar inga rörliga kostnader. Med den uppkopplade datorn som 

universalverktyg spelar geografin en allt mindre roll vilket reducerar arbetsplatsens funktionella 

betydelse (Selg, 2010). Lester (2012) är inne på samma spår och skriver att det blir väldigt 

kostnadseffektivt för företagen att vara verksamma på de sociala medierna. Det blir gratis 

publicitet genom att plattformen är gratis och öppen för alla. Genom att det också är ett 

lätthanterat medium har det kunnat underlätta mobiliseringen av resurserna (Lester, 2012). 

VD:n argumenterar att genom sociala medier nås ungefär samma mängd som nås via 

direktreklam och annonser. Han menar att det idag inte är lika många som läser reklam i 

pappersutskick vilket har gjort att de jobbar för en ny kommunikationsstrategi med en 

omfördelning av resurserna. Direktreklam och annonser kommer fortfarande att användas, men 

inte i lika stor utsträckning då det är tänkt att det ska reduceras på lång sikt.  

Han ser stora fördelar med just webbens möjligheter då det först och främst är pappersformen 

som han vill avveckla på grund av dess kostnader. Stormarknadschefen instämmer på detta och 

berättar att det är ungefär 30 % av människorna i det område han jobbar (för att skydda 

respondentens anonymitet har vi valt att inte redovisa vilken stad/område det rör sig om) som 

har "nej tack till reklam" på dörren. En siffra han tror kommer stiga upp till 50 % inom en snar 

framtid. Tillslut är det ingen som tar emot deras reklamblad menar han.  

Marknadsförare hamnar därför idag under en stor press att leverera mer valuta för pengarna i 

marknadsföringen i en tid då allt färre är mottagliga till den traditionella marknadsföringen 

(Lester, 2012). Stormarknadschefen säger att det inte finns så mycket andra valmöjligheter idag att 

nå människor när allt färre tar emot reklam. Lester (2012) jämförde den professionella 

användningen av fenomenet sociala medier med att beskriva det som "blinded by the lights" - det 

vill säga att vi letar efter upplysning där svaren redan finns tillgängliga. Då konsumenterna redan 

finns på de sociala medierna finns även uppgifterna om dem där också, vad de gillar och så 

vidare. Genom att det blir allt färre som läser annonser och reklamblad blir det också en naturlig 

del av processen att gå över direkt till det ställe det "lyser om", och idag råkar det vara på de 

sociala medierna. Det här stämmer överrens med den bild vi har fått ifrån cheferna på Coop och 

ICA om att sociala medier har varit det som funnits till hands när marknadsföringseffekten har 

avtagit på andra håll.  

Intervjupersonerna poängterar att en majoritet av deras kunder finns på de sociala medierna idag. 

Med dagens teknik är sociala medier tillgängligt oavsett var du befinner dig i världen, och dess 

tillgänglighet är något som Coop och ICA ser som en avgörande faktor när allt fler människor 

börjar bli fientliga mot utskickad reklam. Att marknadsföringen blir mer och mer elektriskt ser de 
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som en tydlig trend i dagens samhälle. Båda organisationerna är enade om den ökande 

betydelsen, men de fastställer också att det är en lång process och att det kommer ta lång tid 

innan en övergång till "totalt användande" av sociala medier kan träda i kraft helt och hållet. 

Det handlar om att skynda långsamt, att låta andra göra lite misstag och lära oss lite mer av själva begreppet. 

(Kommunikationschef) 

Än så länge är de bara en bit på vägen för att nå önskad effekt via marknadsföringen på de sociala 

medierna menar en av respondenterna.  Då de inte har lärt sig att använda sociala medierna på 

bästa sätt än testar de sig fortfarande fram lite. Att Coop och ICA fortfarande är i testfasen syns 

på deras användande av kanaler då de än så länge har varit väldigt försiktiga i övergången till vilka 

kanaler de använder sig av.  

 

5.8 Valet av kanal 

Vi ville hitta ett sätt att komma närmre våra kunder och nå dem snabbare, Facebook kändes som ett bra medie 

för det. (Ägare av butik) 

Facebook får ut budskapet. (Butikschef) 

En stor del av vår målgrupp finns på Facebook idag. (Kommunikationsansvarig) 

Vi har varit på olika kanaler inom sociala medier men funnit att våra kunder är mer på Facebook och därför 

har vi valt att gå enbart på den kanalen i nuläget. (Marknadschef) 

I valet av kanal är Facebook den enda av de sociala medierna som Coop och ICA använder sig 

aktivt av. Coop och ICA besitter förutom Facebook också varsin Youtube-kanal men det är inget 

som någon av intervjurespondenterna har nämnt i deras användning av sociala medier som 

marknadsföringskanal, och är därför ingenting vi har fokuserat på. Huvudorsaken till sociala 

medier ligger som en orsak för att kunna kommunicera direkt med kunderna och det är inget 

Youtube erbjuder. Utifrån den bild vi har fått av intervjuerna blir Facebook lite en blandning av 

allt och tar då över Youtubes effekt då klippen kan spridas och ses direkt på Facebook utan att 

konsumenterna behöver gå in på Youtube. 

En av marknadscheferna förklarar det som att de har testat olika medier men snabbt insett att de 

inte har gett något mätbar genomslagskraft på något annat ställe än Facebook. I valet av kanal 

nämner Håkan Selg att den givna förutsättningen är att båda parter i processen måste ha tillgång 

till kanalen. Idag stämmer det kriteriet också bäst in på Facebook då det är där majoriteten av 

internetanvändarna håller till menar marknadschefen. I frågan om de använder fler kanaler eller 
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om de vill använda fler kanaler säger interpersonerna att det är något de har testat men inte sett 

något intresse för i dagsläget. Därför har dessa planer lagts på is för tillfället.  

En anledning till det här förklarar de med att även fast många människor finns verksamma på 

andra sociala medier idag är människor inte lika tillgängliga på de andra kanalerna. De nämner 

Twitter och Instagram som två exempel där de tror att människor använder dessa medier på 

andra sätt än vad de gör med Facebook. Vissa sociala medier blir mer privata menar de medan 

Facebook är mer öppet.  

Stormarknadschefen nämner att framförallt Twitter har faktiskt redan testats, men då har det rört 

sig om några enstaka följare vilket har gjort att de har slutat uppdatera där. Tillslut har de också 

tagit bort sidorna helt och hållet då medierna är till för att uppdateras regelbundet om de ska 

existera där. Men precis som Facebook ser han Twitter som en plattform för framtiden som han 

är öppen för att börja använda sig av igen den dagen intresset för det skulle komma.    

Utöver den givna faktorn att båda parterna måste vara tillgängliga på kanalen nämner Håkan Selg 

hur teknikens tillgänglighet påverkar, och likaså hur brådskande ärendet är. Om det är något 

ämne som behövs ha svar just på minuten är telefonsamtalet fortfarande det snabbast sättet, det 

vill säga om det rör sig om några få personer. Men den kanske viktigaste anledningen som Selg 

tar upp är själva syftet med kontakten och hur många mottagare som ska nås. ICA och Coop har 

båda börjat avsätta alltfler personer som sitter med de sociala medierna vid bestämda tider. Akuta 

ärenden ska kunna besvaras så fort som möjligt på dagtid och är något som alla ska kunna se.  

I valet av Facebook är det just teknikens tillgänglighet och dess bredd att nå många människor 

som cheferna på Coop och ICA argumenterar för.  

Jag tror Facebook är ett lättare medie för oss äldre som är relativt nya med detta med sociala medier, sen tror jag 

också det är ett bra första steg för framtiden. (Informationschef) 

Som tidigare nämnts tror respondenterna i undersökningen på en ökad effekt av sociala medier i 

framtiden. Marknadschefen tror också och att de inom några år kommer vara verksamma på fler 

sociala medier än Facebook, men att det är något de måste låta växa fram naturligt.  

Det ska vara en naturlig del att kommunicera med kunderna, oavsett plattform. (Marknadschef) 

De vill inte påskynda processen menar han, utan nu börjar de istället bli mer och mer bekvämliga 

på Facebook så därför handlar det om att utnyttja det på bästa sätt innan de går över till nästa. 

Vi jobbar med flera bollar i luften, först måste vi lära oss att kontrollera den här bollen (Facebook) innan vi kan 

börja jonglera med ännu fler bollar. (Marknadschef) 
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Vi har hållit koll på andra butiker men intresset för twitter-konton har inte varit jättestort. (Butiksägare) 

En annan anledning till varför Facebook har legat som förstavalet säger VD:n är för att det bäst 

stämmer överrens med det ideal de vill nå med sitt varumärke. Facebook-sidan kan på ett bättre 

sätt spegla ICA och Coop genom design och mönster då Facebook tillåter användaren att styra 

valet av utseende mer än vad andra sociala medier gör. Facebook blir också den kanal som 

speglas mycket av en simpel ”gilla” funktion. I marknadsföringssammanhang har det börjat gå att 

köpa dessa typer av gilla-markeringar i paket på flera tusen åt gången för att få organisationen och 

företag att utmärka sig mer på de sociala medierna. Men det är dock något som inte skulle kunna 

komma på fråga för Coop eller ICA säger Kommunikationschefen. Deras gilla-markeringar är 

något som ska växa fram naturligt. Även fast de givetvis vill att så många som möjligt ska gilla 

dem på Facebook är prioriteringen att det är de lojala kunderna som ska gilla och verkligen följa 

dem på deras flöde på plattformen.   

 

5.9 Utmaningarna med de sociala medierna  

Coop och ICA har båda kännetecknats av bra kundrelationer med en personlig känsla, men det är 

också här som en av de största utmaningarna ligger menar intervjupersonerna, då det är den 

känslan de jobbar för att överföra till de sociala medierna. Genom att de har ett genuint 

bemötande i butikerna där leenden och kroppsspråk spelar in i den fysiska närvaron blir detta 

något de kämpar med att få in i den elektroniska känslan. Konsumenterna interagerar med 

varumärken på samma sätt online som de gör offline (Hoffman & Novak, 1996) men för 

företagens del blir det svårare att ge det bemötandet online då det inte lika lätt går att tolka 

kundens reaktion. En annan av de större utmaningarna organisationerna har mött på är 

tidsbristen. Framväxten av Facebook har lett fram till att de flesta butiker skapar egna Facebook-

sidor utöver huvudsidorna som finns för både Coop och ICA. Medan det finns personer som 

jobbar med processen hela tiden på huvudsidorna blir det en större variation av vilka som sköter 

det i de mindre butikerna.  

Även om målet är att alla butiker ska ta steget och finnas på Facebook så prioriteras andra saker vid tidsbrist då 

alla butiker inte har lika många anställda. (Ägare av mindre butik) 

Medan Instagram kännetecknas av att det bara är bilder som kan laddas upp, Youtube av att det 

bara går att ladda upp videoklipp och Twitter av att det endast går att skriva ett fåtal tecken åt 

gången blir Facebook lite av en kombination av allt. Facebook stämmer också bättre överrens 

med O'Reillys begrepp av webben som en plattform (O’Reilly, 2005), och definitionen av att 

sociala medier kännetecknas av interaktion och samverkan (Selg, 2010). Det går att kommunicera 
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och interagera på både Instagram, Youtube och Twitter men dialogen blir inte lika flytande och 

givande då funktionerna blir mer begränsade än på Facebook. Det är inte heller lika många 

personer som kan ta del utav diskussionen. Twitters begränsade antal tecken gör det svårt att 

skriva och förklara komplicerade ämnen. Ett svar på Twitter skickas också till just den personen 

som ställde frågan medan alla kan se svaret och frågan på Facebook säger en utav butiksägarna. 

Trots fördelarna med Facebook vill inte intervjupersoner uttala sig om det är något som de alltid 

kommer att prioritera.  

Vad kommer att komma efter Facebook? Hur länge kommer Facebook att stå sig? Kommer folk att tröttna? 

Det går inte att låsa fast hela affärsverksamheten på det då vi inte vet hur länge Facebook kommer att stå sig. 

Redan om ett halvår skulle Facebook kunna gå under så gott som vi vet om och då gäller det att vi har andra 

valmöjligheter. (Butiksägare) 

Respondenten menar på att reklamblad och annonser är något de har sysslat med så länge att det 

blir en helt annan trygghet i det även om det är dyrare och kanske inte når lika många längre. De 

kan inte veta med sociala medier som Facebook hur länge folk kommer vilja ha det. 

Intervjupersonerna är noga med att förklara att de är en långgående process och att förändringar 

kommer ske i framtiden, men för tillfället känner de sig ganska nöjda med deras effekt i 

marknadsföringen och vill inte spekulera i framtiden huruvida Facebook alltid kommer leva kvar 

eller inte.  

Man ska känna för det själv och brinna litegrann för det. Annars så funkar det inte. (Kommunikationschef) 

Kommunikationschefen förklarar utnyttjandet av sociala medier som en svårighet för de lokala 

butikerna. Bland de lokala småbutikerna kan det saknas en kompetens och intresse av 

marknadsföring i sociala medier och då är det viktigt att som huvud- och distriktskontor finnas 

till som hjälp och vara stöttande. De behöver verka som en mentor och agera förebilder för sina 

lokala butiker. 

Användet av sociala medier i marknadsföring är en mognadprocess. Som butik ska det finnas en 

strävan av att vilja vara med och använda sig utav de sociala medierna. I de fall där det inte 

används tillräckligt flitigt måste huvud- och distriktskontoret gå in som en pushande länk för att 

intressera och inspirera den lokala butiken till att använda sig av det. De förklarar då för de lokala 

butikerna hur de bör använda sig av sociala medier med en aspekt på både deras marknadsföring i 

sig, men också hur de måste agera utifrån företagets riktlinjer och värderingar för att stämma 

överens med företaget på ett korrekt sätt.  
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Kommunikationschefen förklarar att deras Facebook-sida, som representerar ett större distrikt, är 

till för att dels skapa en generell marknadsföring för alla butiker men också för att i första hand 

fungera som en idébank för de lokala butikerna.  
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6. Slutsats 

Det här avsnittet innehåller utifrån vår studie en sammanfattning av det resultat som vi har fått in 

och den analys som vi har gjort på resultatet. Vi besvarade den här studien genom de fyra 

frågeställningarna som vi redovisade och ställde oss i början av uppsatsens gång. Det är också de 

frågeställningarna som vi har haft som utgångspunkt under hela studien. 

 

6.1 Syfte 

I den här studien har syftet varit att ta reda på varför företag marknadsför sig via de sociala medier 

och vad som styr valet av kanal. Vi ville också titta närmre på ifall ICA och Coop tjänade på att 

vara verksamma på de sociala medierna. 

 

6.2 Vilka motiv och mål uppges styra företagens användande av 

sociala medier som marknadsföringskanal? 

Vi har utifrån våra kvalitativa intervjuer och resultat sett ett tydligt mönster där användandet av 

sociala medier i marknadsföringen har grundat sig i att aktören vill skapa ett större kontaktnät 

med sina kunder. Det vill säga, både för att nå nya potentiella kunder och för att skapa närmre 

relationer med de nuvarande kunderna. Det har också visat sig bero på att de vill framstå som 

moderna och visa en tillgång på ett visst miljötänkande genom att skära ner på 

pappersanvändningen. De vill till viss del också skapa en ekonomisk vinning genom att dra ner 

på onödiga kostnader.  

Oavsett om de väljer att skicka ut reklamblad eller vara aktiva på de sociala medierna har de två 

tillvägagångsätten fortfarande stora utgifter. De flesta butiker vi pratat med anser sig spara in på 

att dra ner på reklamblad i pappersform och istället använda sig av en kommunikationsavdelning 

som förfogar över marknadsföringen via sociala medier. Respondenterna har också pratat om att 

de vill göra sina reklamblad till en digital version vilket skulle bidra till samma effekt, men utan 

lika stora utgifter.  

En av de största anledningarna till att de valt att vara verksamma på de sociala medierna är att de 

vill vara verksamma där kunderna existerar. Ur en marknadsföringssynpunkt är de sociala 

medierna den största samlingsplatsen utöver själva butiken. På så sätt kan de hela tiden nå ut till 

majoriteten av sin målgrupp. 
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Genom ett aktivt och medvetet användande av de sociala medierna vill de hålla en aktiv dialog 

och en snabb kommunikation med sina kunder. 

 

6.3 Vilka fördelar anses marknadsföring via sociala medier ge 

företagen? 

Genom att ICA och Coop är verksamma på de sociala medierna ökar de sin räckvidd gentemot 

sina målgrupper, vilket också gör det lättare att nå ut med budskapen. De får ett större kontaknät 

men också en ökad kommunikation med sina nuvarande kunder. De har alla förklarat att de anser 

att all negativ kritik som lätt kan skrivas på deras sidor endast bör ses ur ett positivt perspektiv.  

Skulle kritik dyka upp på deras sidor betyder det dels att butiken blivit uppmärksammad men 

också att det har gett Coop och ICA möjligheten att få bemöta den negativa kritiken och få en 

chans att förklara sig offentligt. På så sätt syns också deras förklaring bland de övriga personer 

som tagit del av den negativa kritiken riktad mot butiken eller organisationen. Det här skapar ett 

förtroende för butiken hos kunder och målgrupper. Det här menar ICA och Coop vara en stor 

fördel för dem då det till skillnad från klagobrev eller missnöjda samtal ger dem chansen att 

försvara sig direkt innan sitautionen förvärras och sprids. När en kund ringer och klagar är den 

personen sällan inställd på att vara tillmötesgående och acceptera förklaringen, det här sprids då 

istället vidare från kunden till sin omgivning. Viktigt att nämna är att det vid det fallet också 

sprids vidare utifrån kundens syn på det inträffade.  

Aktörer ser sig dessutom också minska kostnaderna bland sin marknadsföring. De kan, som 

tidigare nämnt, välja att dra ner på utskick av reklamblad i pappersform och istället rikta in sig 

helt på ett reklamblad i digital utgåva. Den snabba kommunikationen som uppstår med kunderna 

främjar både kunder och aktörer. Genom ett strategiskt arbete och marknadsföring via sociala 

medier har det visat sig vara lättare att kunna nå ut till sina kunder och hjälpa dem med de frågor 

och funderingar de har. Det är också lättare att snabbt få feedback på hur butiken ska arbeta och 

hur den ska utvecklas för kundernas bästa. De sociala medierna är inte heller begränsade i tid då 

tidsbegränsningen suddas ut i de sociala medierna. Med det menas att sociala medier alltid är 

tillgängliga och att det alltid går att vända sig till dem oavsett var personen i fråga skulle befinna 

sig och vad ärendet skulle handla om.  

I och med ett arbete i sociala medier är det dessutom lätt att kunna lyfta fram frågor som kan 

engagera många. En butik kan, före alla andra, gå ut och sticka ut med en stor fråga eller en nyhet 

i butiken på de sociala medierna och på så sätt få alla sina följare och kunder att engagera sig i den 
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aktuella frågan, vilket i sin tur genererar en vidarespridning och stor uppmärksamhet bland de 

sociala medierna. 

 

6.4 Vilken betydelse upplevs sociala medier ha för skapandet av 

långvariga relationer med företagens kunder? 

Sociala medier skapar en djupare och större kontakt med sina kunder vilket bidrar till att 

kontaken med kunden inte går förlorad men också tvärtom, sett utifrån kundens perspektiv. En 

ökad och djupare kontakt med sin butik skapar en lust att vilja fortsätta ha kontakt och handla i 

butiken. Upplevelsen av sociala medier och dess närvaro visas ha en betydande roll för deltagarna 

och ökar deras engagemang och motivation. För att skapa en vårdad relation har relevansen för 

hur de sociala medierna används en stor betydelse.  

Genom en ökad kommunikation med sina kunder bidrar det här till en närmre relation vilket i sin 

tur bidrar till att det sker en kontinuerlig och interagerad kommunikation mellan båda parter. Det 

är också relationerna med kunderna som prioriteras på de sociala medierna före ett arbete med 

diverse affärsbeslut eller administrativt arbete. 

 

6.5 Vad framhålls som avgörande för valet av kanal? 

Den största anledningen till att de valt att använda sig utav Facebook i sin marknadsföring är för 

att användandet av kanalen bland deras målgrupp är stor. Det är dessutom det största sociala 

mediet vilket bidrar till att det finns en möjlighet att få en stor genomslagskraft och mycket 

publicitet. En förutsättning är att båda deltagande parter ska kunna ha tillgång till mediet.  

Kanalen har också utformats på ett sådant sätt som kan uppfattas ha en del av varje socialt 

medium i sig. Facebook är den sida som bäst kan ge en speglad bild av varumärket då de erbjuder 

en möjlighet att utforma sin sida utifrån varumärkets riktlinjer. Facebook innehar dessutom en 

blandning av alla funktioner som går att använda sig av via olika sociala medier. En stor 

anledning till att det är just Facebook som de har valt att använda sig av är att det också är ett mer 

öppet medium jämfört med vissa andra, som kan vara mer privata. Valet av kanal grundas 

dessutom i att det är det medium som visat sig ha en mätbar genomslagskraft i deras arbete.  
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7. Slutdiskussion 

I det här kapitlet nämner vi utifrån vårt resultat de slutsatser som vi har kommit fram till. I kapitlet kommer vi 

också lyfta fram våra egna tankar och funderingar över studien i sin helhet. Vi kommer att reflektera utifrån vårt 

resultat om vad vi tycker bör göras och utvecklas utifrån de mönster vi har kunnat urskilja. Avslutningsvis 

kommer vi att ge förslag på vad som går att ta med från den här undersökningen för framtida forskning.  

Vi diskuterade tidigare i undersökningen om hur viktigt det är att som företag och organisation 

hela tiden finnas tillgängliga där ens målgrupp existerar. I och med att sociala medier är något 

som fler människor börjar använda sig av blir det också allt vanligare för företag och 

organisationer att förflytta sig till de plattformer där människorna håller till på. I undersökningen 

har vi sett varför Coop och ICA är verksamma på de sociala medierna. En underliggande 

fundering som vi hade på förhand var just varför de existerade på dessa plattformer och vad det 

gör dem för nytta. Vi ville ta reda på vad den kraftiga ökningen av sociala medier berodde på ur 

företagens perspektiv. Frågor som varför sociala medier har blivit så populärt att använda sig av 

som företag, och vad det är som driver företagen till att vilja styra sin externa kommunikation till 

just sociala medier är exempel på aktuella frågor som vi har gått igenom. 

Precis som resultatet visade kan användningen och arbetet med sociala medier endast ge full 

utdelning när organisationen har full förståelse för frågorna; hur, när, var och varför. De behöver 

medvetet ha ett mål med sin användning av sociala medier och hela tiden arbeta utifrån en 

planerad strategi. Det är först när detta sker som ett användande av sociala medier i sin 

marknadsföring blir gynnande för organisationen och de blir attraktiva för sin målgrupp. 

Intervjurespondenterna var hela tiden noga med att påpeka att det inte bara gäller att existera på 

plattformen utan att det handlar om att använda det på rätt sätt om de ska vara verksamma på 

sociala medier.  

För att det här ska kunna ske är det en förutsättning att de styrande och drivande personerna 

bakom tillvägagångssättet är fullt införstådda i hur de ska göra men också varför de ska göra det. 

Under intervjuerna fick vi reda på att de jobbar utifrån vissa riktlinjer där de försöker guida och 

undervisa de anställda med hur de ska jobba med de sociala medierna på bästa sätt. Processen 

beskrevs som att de fortfarande är i lärofasen i användandet av sociala medier och att de jobbar 

för att kunna bli bättre på det. I valet av kanal lyftes Facebook fram som det medium som flest 

människor använder sig av, men som också visat sig vara det mest lätthanterade mediet att verka 

på. Det måste hela tiden finnas en tanke bakom deras arbete för att varumärket ska framställas på 

bästa sätt. Även om sociala medier är något som kan presentera företag som moderna är det 

möjligheterna bakom plattformen som är det mest drivande.  
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Eftersom ICA och Coop har så många olika butiker runt om i landet där butiksstorlekarna är 

kraftigt varierande blir det ett stort hinder för vissa butiker att kunna lägga ner den tid som krävs 

för arbetet av sociala medier, eftersom andra butiksärenden prioriteras före. Det är i dessa lägen 

som det har visat sig att huvudkontor och distriktskontor väljer att engagera sig i de lokala 

butikerna. De behöver agera förebilder för sina lokala butiker och sprida inspiration samt ge tips 

och idéer på hur den lokala butiken bör agera, både gällande marknadsföringen men också hur de 

ska använda det på ett korrekt sätt som stämmer överens med företagets värderingar och 

riktlinjer. Intervjurespondenter från både Coop och ICA hänvisade till att deras varumärken står 

för något och därför jobbar de för att det ska vara samma för alla deras butiker. Både i butikerna 

och på de sociala medierna.    

I den här undersökningen har vi visat vad ICA och Coop uppnår med sitt arbete med sociala 

medier och hur de blir tillgängliga för kunderna på ett helt annat sätt. Vi har också gått in lite kort 

på hur de kan underlätta sitt arbete med sociala medier och dess olika kommunikativa 

tillvägagångssätt gällande marknadsföringen. Vi har redovisat de fördelar som de ser med sitt 

användande av sociala medier och även de problem och nackdelar som kan uppstå om de inte är 

försiktiga. Det är viktigt för alla inblandade parter i arbetet med sociala medier att de förstår hur 

snabb spridningen är och hur missförstånd, som kan uppkomma genom det skrivande ordet, lätt 

kan skapas. För bästa möjliga utdelning krävs det en djup förståelse av konceptet i alla dess 

former. Utifrån våra kvalitativa forskningsintervjuer har vi redovisat både direktciterade utdrag 

från undersökningen och sammanfattande poänger som förekommit utifrån respondenternas 

egna ord. Studien har visat hur ett arbete med sociala medier kan se ut idag samt redovisat dess 

potentiella möjligheter. Utifrån det anser vi att den här studien är kapabel att användas som 

riktlinjer i företags utveckling gällande varför de bör vara verksamma på sociala medier. 

Arbetet med sociala medier har i studien visats vara av stor betydelse för butikernas utveckling 

och deras vardag i arbetsuppgifterna. Genom ett aktivt arbete med sociala medier har det visat sig 

att deras kunder hör av sig mer och blir mer delaktiga i deras olika moment. Marknadsföring i 

sociala medier visar på att arbetet är nytänkande och utstrålar ett nytt initiativ av organisationer 

som visar på att de vill ta del av kundernas tankar och önskemål.  

Syftet med studien har hela tiden varit att ta reda på varför ICA och Coop använder sig av sociala 

medier som marknadsföringskanal och det tycker vi att vi kunnat besvara utförligt genom utsagor 

från intervjupersonerna. Målet var också att se vad för faktorer som har legat bakom valet av 

kanal, något vi också påvisat i resultatet. Med facit i hand från de kvalitativa 

forskningsintervjuerna ser vi båda två stora fördelar i användandet av sociala medier för dagens 
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företag. Det är ett kostnadseffektivt sätt för företag att nå ut med sina budskap och är inte lika 

tidskrävande som andra kanaler.  

 

7.1 Implikationer för samhället 

I valet av organisationer ville vi välja två stycken företag som alla kunde knyta an till och som 

tydligt visar hur sociala medier blivit en stor del av vardagen idag. För företag som jobbar med 

marknadsföring och Public Relations är sociala medier något som är mer naturligt i 

arbetsprocessen. För dessa typer av företag har sociala medier också funnits med längre som en 

del av verksamheten. Därför blir ICA och Coop större exempel på hur sociala mediers betydelse 

ökat för företag i andra branscher. Den här studien påvisar en förändring som har skett i dagens 

marknadsföring och en ökad betydelse av sociala medier ur ett professionellt användande. För 

samhället betyder det här att utvecklingen av tekniken har inneburit ett nytt sätt för hur både 

människor och företag kommunicerar sinsemellan idag.  

I resultatet har vi påvisat hur sociala medier börjar ta över andra kanalers funktioner i 

marknadsföringen och hur det får en allt större betydelse och roll i den marknadsmix som 

existerar. För samhällets del betyder det en förändring i var en stor del av informationen finns 

tillgänglig och också var människorna kan vända sig till för eventuella funderingar. Sociala medier 

har växt fram till att bli en del av vardagen för såväl individen som för företagen. 

Prisbesättningens betydelse har gjort att det blir ett modernare och billigare sätt att marknadsföra 

sig. Coop och ICA, som är Sveriges två största livsmedelskedjor, bevisar hur till och med en 

sådan simpel sak som att gå och handla blir mer och mer elektroniskt. Via Facebook går det, för 

konsumenterna, att ta del av erbjudanden och nyheter som direkt påverkar deras handlande i 

livsmedelsbutikerna. Facebook blir som en plattform på nätet där en allt större del av 

människorna håller till på. I undersökningen fick vi reda på att den största delen av Coop och 

ICAs användning av sociala medier som marknadsföringskanal berodde på att det hade blivit en 

samlingsplats för många av deras kunder. Den här studien hjälper oss att förstå varför sociala 

medier i ökad utsträckning används i företags externa kommunikation. Undersökningen ger inga 

exakta svar varför andra företag väljer att marknadsföra sig på sociala medier men det kan bidra 

till att hjälpa till att förstå varför de gör det. Det ger också en inblick av de fördelar och de 

möjligheter som finns med plattformen. Framförallt visar undersökningen en helt ny 

kommunikation i dagens samhälle som suddar ut gränserna och minskar begränsningarna. 
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7.2 Förslag till framtida forskning  

I den här delen kommer vi att nämna tänkbara framtida forskningsområden som vi anser kan bli betydande för 

utvecklingen av området. En sådan typ av forskning skulle kunna ge en större förståelse för hur användandet av 

sociala medier skulle kunna infinna sig. Vi ser redan nu en förändring i dagens marknadsföring vilket skapar 

nya forskningsmöjligheter. 

Sociala medier är något som hela tiden utvecklas och som hela tiden skapar nya varianter och 

områden att använda sig av. Vi har avgränsat vår undersökning till Coop och ICA där vi har sett 

ett resultat som ser ut ungefär som att de har tagit del av något ”mitt i processen”. Förslag på 

framtida forskning anser vi skulle kunna vara något som visar lite mer detaljerat hur medierna kan 

användas då det hela tiden växer fram nya sociala medier som också kontinuerligt uppdateras 

med nya funktioner. I våra forskningsintervjuer har det tydligaste svaret om användningen av 

sociala medier legat som en åtgärd för att en stor del av målgruppen existerar där. Tillsammans 

med tillgången till målgruppen har prisbesättningens betydelse gjort sociala medier till något som 

ICA och Coop sett som en möjlighet de inte har råd att missa. I nuläget är Facebook den enda av 

de sociala medierna som ICA och Coop använder sig aktivt av men intervjupersonerna trodde 

dock att Twitter tillsammans med andra sociala medier var något de skulle börja använda sig av i 

framtiden. Men redan nu finns det företag som använder sig av flera olika sociala medier. Utifrån 

denna aspekt skulle framtida forskning kunna gå in lite mer på djupet om hur företag samordnar 

olika sociala medier för att nå bästa möjliga resultat i sin marknadsföring och kommunikation. Då 

sociala medier får en multifunktionell funktion och går att använda till flera olika saker går det 

även att rikta in sig på olika aspekter om hur det går att använda det på bästa sätt. Genom att 

specificera sig i användningen går det att studera närmre hur det skiljer sig från andra traditionella 

kanaler.  

I vårt avsnitt tidigare forskning redovisade vi att det har gjorts forskning inom ämnet som behandlar 

hur sociala medier förändrar branschen för medie- och kommunikationsområdet. Håkan Selgs 

forskning har haft en stor betydelse för vår förståelse av en professionell användning av digitala 

kanaler. Medan han går in på ett brett utbud av digitala kanaler går det att inrikta sig på någon 

speciell form av digital kanal och sedan gå in på en specifik sektor och undersöka dess betydelse 

där. Vi skulle vilja se en mer djupgående studie som behandlar de olika parterna var för sig och 

som ger möjligheten till att få en större inblick i varje digital kanal. I dagen forskning finns det 

många undersökningar på senare tid som är specifikt för Facebook då det är den mest 

framstående bland de sociala medierna i nuläget. Men i och med takten som andra sociala medier 

växer fram finns det utrymme för vidare forskning om dessa kanaler och deras framtida potential.  
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Under vår undersökning har vi fått fram ett resultat som visar hur en marknadsmix blir det mest 

effektiva sättet att få utdelning i marknadsförningen där nya delar i mixen ökar i betydelsen. Vi 

vill se mer forskning om vilka dessa delar skulle kunna vara och hur en variation mellan dessa 

skulle ge störst utdelning om det ens är en variation som skulle ge störst utdelning. Används alla 

kanaler på bästa sätt eller går det att agera annorlunda för att få större genomslagskraft? Finns det 

något sätt som kan göra att konsumentera blir mer mottagliga för information på dessa 

plattformer?  

För att kunna få en djupare och detaljerad inblick i ICA:s och Coops användning av sociala 

medier i deras marknadsföring så hade framtida forskning kunnat rikta in sig på hur de sociala 

medierna används på ett mer specifikt sätt. I våra forskningsintervjuer har alla respondenter lyft 

fram tiden som en avgörande faktor. Tidsbristen kan direkt bli ett problem för att nå största 

möjliga utdelning om de ansvariga inte hinner uppdatera tillräckligt mycket för att få rätt 

genomslagskraft. En intressant inblick vore att studera närmre hur vissa butiker kan skapa sig 

tiden för sociala medier medan andra inte kan det, trots att många butiker är relativt jämlika i 

både butiksstorlek och kundomfång. Det skulle också vara intressant att se ifall det finns någon 

skillnad mellan hur ICA respektive Coop som organisation väljer att marknadsföra sig jämfört 

med deras lokala butiker. För att en sådan studie skulle kunna vara möjlig så tror vi att den bör 

vara, likt vår studie, uppbyggd ur ett kvalitativt perspektiv genom kvalitativa forskningsintervjuer. 

Det kan finnas många bakomliggande faktorer som spelar in i processen, något som gör att 

detaljerna i svaren blir viktigare än själva antalet svar i undersökningen. Det hade varit intressant 

att få reda på mer om vad som har betydelse i det här ärendet då vår studie har varit inriktad och 

prioriterat andra saker.  

Eftersom vi fick önskemål ifrån respondenter om anonymitet i undersökningen valde vi att ha en 

inriktning där vi knöt samman dessa företag. Vidare forskning skulle kunna gå ut mer på att 

jämföra företagen och se om det finns några skillnader i framförallt hur de använder de sociala 

medierna då båda förklarade att de fanns där på grund av sina kunder. Vi saknar också forskning 

kring effekten av marknadsföring i sociala medier. Är det något som går att mäta? Går det att 

sätta en siffra på vad exakt för effekt de får ut via de sociala medierna? Vi hade velat se en studie 

kring om det finns ett gemensamt mönster för företag och organisationer som har lyckats med 

sin marknadsföring på sociala medier. I vår undersökning har vi kunnat urskilja fördelar med 

sociala medier såsom att det snabbt når målgruppen och att de blir ett enklare sätt att förmedla 

kommunikation. Men går det att se att det ger någon annan vinning jämfört med de traditionella 

kanalerna? ICA har till exempel stuckit ut ur mängden med sina reklamfilmer. Skulle dessa 

reklamfilmer kunna få större genomslagskraft på sociala medier än på TV? Vi skulle vilja se 

tydligare statistik på vad det går att vinna på att marknadsföra sig via sociala medier jämfört med 
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de traditionella tillvägagångssätt som finns. Här skulle det kunna gå att göra en kvantitativ 

undersökning för att försöka få en tydligare statistik. Angående ICA och Coop vore det också 

intressant att se vad som väger tyngst i hur de når sin målgrupp på exempelvis Facebook. Studien 

skulle behöva vara gjord utifrån både kvalitativa och kvantitativa perspektiv då både aktörer och 

mottagare är av stor vikt. Utifrån en sådan studie skulle det också vara intressant att se hur 

resultatet kan jämföras och spegla andra företag inom liknande branscher. 

Precis som i vår undersökning skulle det vara intressant att se huruvida prisbesättningen spelar in 

eller inte. Hur väljer företag och organisationer att prioritera olika medier utifrån 

prisbesättningens betydelse? Större företag har en fler valmöjligheter eftersom det finns ett större 

ekonomiskt kapital jämfört med mindre företag. Hur mycket påverkar storleken av företaget av 

de marknadsföringskanaler som används? Påverkar prisbesättningens betydelse lika mycket för ett 

mindre företag som inte har samma budget att tillgå?  

Eftersom denna studie endast är inriktad mot ICA och Coop och deras användning av sociala 

medier hade det varit intressant att se hur våra resultat skulle står sig jämfört med andra stora 

företag och deras användning av sociala medier. 
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BILAGOR 

Här hittar ni bilagor som vi anser är väsentliga för er att ta del av för att förstå vår uppsats. Vi har valt att dela 

upp frågorna i fyra olika delar för att få en enklare struktur över vad vi vill fråga om och vad vi vill få ut av 

intervjun. 

 

Bilaga 1: Mejlutskick 

Hej! 

Vi är två studenter från Karlstads universitet som studerar sista året på Information & PR-

utbildningen och vi håller just nu på med att skriva vår C-uppsats. Studien ämnar sig undersöka 

två specifika organisationers användning av sociala medier i marknadsföringssammanhang, med 

ett särskilt intresse för vad som styr valet av kanal. Vi vill bland annat ta reda på varför ert företag 

marknadsför sig via de sociala medierna och vad som styr valet av kanal. De företag som ingår i 

studien är de båda matkedjorna ICA och Coop – de två största matkedjorna i Sverige. 

Vi skulle gärna vilja komma i kontakt och boka en intervju med den person eller de personer som 

ansvarar för och jobbar med er butiks marknadsföring via sociala medier. Vi skulle också vilja 

komma i kontakt med den person som ansvarar för all marknadsföring i er butik. Om det inte 

finns möjlighet att boka en fysisk intervju så bokar vi väldigt gärna en telefonintervju med er. 

Intervjuerna kan komma att spelas in men vår studie är endast i skolsyfte och all information som 

ges vid intervjun kommer att vara under sekretess. Inspelningarna kommer endast att lyssnas på 

av oss två för att kunna återberätta er korrekt, ge rätt information och inte skapa några 

otydligheter i det ni berättar. 

Kan ni inte medverka i en intervju så berätta gärna det för oss då vi måste försöka gå vidare på 

annat sätt. Om ni har några frågor och funderingar så hör av er, vi svarar gärna på era frågor. Vi 

hoppas och skulle uppskatta detta väldigt mycket då vi är i behov av detta för att få vår examen. 

Ni får också gärna ta del av vår studie efteråt om det skulle vara av intresse. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Sebastian & Jonathan 

Sebastian Karlsson  Jonathan Hjort 
karlssonsebastian@live.se   Jonahjor100@kau.se 
076 76 40 220   073 89 30 221 

mailto:karlssonsebastian@live.se
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Bilaga 2: Intervjumanual 

Inledande frågor om intervjupersonen 

 Vilken är din position i företaget? 

 Hur länge har du arbetat inom företaget? 

 Hur väl känner du till begreppet sociala medier? 

 Hur vill du beskriva vad sociala medier är för något? 

Frågor om organisationen och dess kommunikationsstruktur. 

 Har ni någon kommunikationsavdelning? 

 Hur ser er kommunikationsavdelning ut? 

 Har ni anställda som enbart arbetar med sociala medier och marknadsföring? 

 Vad har du för roll i ert arbete med sociala medier? 

 Hur stor del av er marknadsföringsbudget kräver de sociala medierna? 

 Krävs det mer eller mindre insatser från er sida för att nå ut till konsumenterna genom 

sociala medier jämfört med andra tillvägagångsätt som exempelvis reklamblad, annonser 

mm? 

 Har prisbesättningen någon betydelse i er användning av sociala medier? 

 Har ni någon tanke bakom på hur de sociala medierna ska ge er någon vinning? 

Frågor om företagets användning av sociala medier och dess strategiplan. 

 Vad är syftet med ert användande av sociala medier i sig? 

 Hur kom ni fram till att börja arbeta med sociala medier? Vem tog initiativ till det? 

 Vilka kanaler använder ni er aktivt av inom sociala medier? 

 Vad har styrt ert val av just dessa kanaler? 

 Hur länge har ni varit socialt närvarande bland de nämnda sociala medierna? 
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 Finns det andra sociala medier som ni inte använder er av lika aktivt som ovan nämnda? 

 Finns det några sociala medier som ni självmant valt att inte använda er av? 

 Följer ni upp er användning av sociala medier och undersöker dess effekt för ert företag? 

 Finns det några riktlinjer för vad som ska skrivas ut i medierna? 

 Finns det några riktlinjer på när saker och ting ska publiceras? 

 Finns det en aktiv dialog med era kunder eller sker det endast på specifika tider? 

 Hur upplever du att relationen till era kunder påverkas av sociala medier? 

 Vad tror du att det betyder för kundrelationen att ni är verksamma i sociala medier? 

 Har ni märkt någon skillnad i kundengagemang sedan ni började använda er av sociala 

medier?  

Övergripande frågor om sociala medier. 

 Anser ni att det krävs en marknadsmix, dvs. reklaminsatser i olika former och medier, för 

bästa möjliga resultat? Varför? 

 Ser ni några fördelar respektive nackdelar med en social närvaro på exempelvis 

Facebook? 

 Var tror ni utmaningen ligger för företag som er själva när det kommer till sociala medier? 

 Vilken roll tror du att sociala medier kommer att spela för marknadsföring i framtiden? 

 


