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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens titel:  Marknadsföring via sociala medier - Hur företag 
strategiskt använder sociala medier som 
marknadsföringsverktyg  

Nyckelord:   Sociala medier, Internetmarknadsföring, Webb 2.0, 
eCRM, Strategi, ROI 
 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med ökad förståelse och insyn i 
hur vinstdrivande företag använder sociala medier som 
kommunikationsverktyg och om marknadsföring via sociala medier planeras 
strategiskt samt om resultat mäts.  

Metod: Metoden i denna uppsats är kvalitativ och har en abduktiv karaktär. 
Det teoretiska förhållningssätt som ligger till grund för avhandlingen är det 
hermeneutiska för att ge ökad förståelse om hur sociala medier används som 
marknadsföringsverktyg. Undersökningen är av explorativ natur då ämnesvalet 
fortfarande är relativt outforskat. Semistrukturerade intervjuer har använts av 
författarna för insamlande av empirisk data. 

Teoretisk referensram: Studien baseras på allmän men erkänd teori inom 
området internetmarknadsföring med fokusering på sociala medier. Viral 
marknadsföring, Elektronisk CRM, Social CRM, Marknadsföring genom 
öppna källor, strategier för användning av sociala medier som 
marknasföringsverktyg samt värdeskapande genom sociala medier har i 
huvudsak betraktats för att infria syftet och bistå med exempel på strategiskt 
och fördelaktigt användande av sociala medier som marknadsföringsverktyg. 

Empiri: De av författarna tre ställda forskningsfrågorna: Hur använder små och 
medelstora företag sociala medier som marknadsföringsverktyg? Finns det inom företagen 
någon strategisk plan för hur sociala medier ska användas som marknadsföringsverktyg? 
Följs användningen av sociala medier som marknadsföringsverktyg upp eller mäter företagen 
några resultat? har genom frågor i semistrukturerade intervjuer besvarats av 
företag och bevakare av sociala medier. 

Slutsatser:	   Genom studien har författarna kunnat dra slutsatsen om att 
majoriteten företag som medverkat saknar kunskap om användning av sociala 
medier på ett fördelaktigt  och strategiskt sätt. Någon skriftlig strategi eller 
plan existerar inte inom något företag, medan en muntlig förekommer i liten 
utsträckning. Seriösa mätningsverktyg används enbart av ett av företagen som 
köper detta som en tjänst externt. 

   



 

ABSTRACT 

Title:  Social Media Marketing - How companies strategically use social media 
as a marketing tool 

Key words: Social media, Online marketing, Webb 2.0, eCRM, Strategy, ROI 
 

Purpose: The purpose of this paper is to contribute to greater understanding 
and insight into how for-profit companies use social media as a 
communication tool. The aim is also to examine if marketing through social 
media is strategically planned and if results are measured. 

Methodology: The method in this paper is qualitative and has an abductive 
nature. The theoretical approaches underlying the thesis is the hermeneutic in 
order to provide greater understanding of how social media is used as a 
marketing tool. The study is of an explorative nature, since the choice of topic 
is still relatively unexplored. Semi-structured interviews were used by the 
authors for the collection of empirical data. 

Theoretical framework: The study is based on the general but recognized 
theory within the field of Online Marketing with a focus on social media. Viral 
marketing, Electronic CRM, Social CRM, Open Source Marketing, strategies 
for using social media as a marketing tool and value creation through social 
media has generally been considered to fulfill the purpose and to provide an 
example of strategic and beneficial use of social media as a marketing tool. 

Empirical foundation: The three research questions asked by the authors: 
How do small and medium sized businesses use social media as a marketing tool? Do the 
companies apply any strategic plan for how social media should be used as a marketing tool? 
Do they follow up their investments or measure any results? have been answered by 
firms and watchers of social media through questions in semi-structured 
interviews. 

Conclusions:	  Through this study, the authors were able to conclude that the 
majority of companies that participated lack knowledge about the use of social 
media in a beneficial and strategic way. Any written strategy or plan does not 
exist within the companies, while an oral occur to some extent. Serious 
measurement tools are only used by one of the companies that buy this as an 
externally service.  
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Definitioner 

Följande definieras särskilda begrepp som används i uppsatsen. 

Internetmarknadsföring  

Uppnå marknadsföringsobjektiv genom användning av elektronisk 
kommunikationsteknologi. (Valos et. al. 2010). 

Sociala medier 

Digitalt innehåll och nätverksbaserade interaktioner utvecklade och 
underhållna av och mellan människor vilka inkluderar bloggar, Facebook, 
LinkedIn, YouTube etc. (Agnihotri et. al. 2012) 

Web 2.0 

En era av Internet där socialt nätverkande via digitala 
kommunikationsplattformar skapar kontakt mellan människor eller mellan 
företag och konsument. (Britannica Online Encyclopedia, 2014) 

Blogg 

Ett kommunikationsverktyg där det förekommer korta individuella inlägg i 
kronologisk ordning som består av text, bild, video eller annat. Användarna 
har vanligtvis även möjlighet att kommentera inläggen (Holmström, 2010; 
Wright, 2005). 

eCRM (electronic Customer Relationship Management) 

Elektronisk relationsmarknadsföring inom företagets övergripande strategi 
som fokuserar på att utveckla och bibehålla relationer med lönsamma kunder 
genom elektroniska aktiviteter, verktyg och tekniker (Sigala, 2006). 

ROI (Return On Investment) 

Ett prestationsmått som används för att utvärdera effektiviteten av en 
investering eller för att jämföra effektiviteten i ett antal olika investeringar 
(Investopedia 2014). 
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1.  INLEDNING 

Detta kapitel syftar till att ge en introduktion av ämnet Internetmarknadsföring och sociala 
medier samt dess generella inverkan på företag idag. Introduktionen utmynnar i en 
problemdiskussion som sedan leder fram till en problemformulering och undersökningsansats, 
varefter forskningsfråga presenteras. Efter det följer avgränsningar, en kort presentation av 
tidigare studier samt en disposition. 

1.1. Bakgrund 

Användning av sociala medier har ökat enormt de senaste åren (Agnihotri et. 
al. 2012) och de sociala medierna blir allt mer avgörande när det kommer till 
konsumenters beslutsfattande (Bonner & Hoog 2013). 48 procent av svenska 
folket är aktiva inom sociala nätverk varav 1,5 miljoner av dem kommenterar 
regelbundet vad andra användare skriver (Mediebarometern 2012). 
Konsumenters köpbeslut är i huvudsak influerade av en kombination av tre 
olika faktorer som tillsammans utgör en ”inflytande mix” (Simonson & Rosen 
2014). Den första faktorn som påverkar konsumenters köpbeteende är den 
enskilde konsumentens tidigare preferenser, övertygelser och erfarenheter, den 
andra faktorn är den information konsumenten får från marknadsförare och 
den tredje faktorn är input från andra människor och informationskällor. 
Simonson & Rosen (2014) hävdar att ju större beroendet är av en av dessa 
faktorer, desto lägre är behovet av de andra faktorerna och på senare år har 
relevansen hos den tredje faktorn, input från anda människor och 
informationskällor, ökat radikalt. 30 procent av amerikanska konsumenter 
börjar sina köp online genom att besöka internationella e-handelsföretaget 
Amazon för produktinformation och recensioner och undersökningar gjorda 
av sökmotorn Google visar att konsumenter konsulterar i snitt 10,4 olika 
informationskällor innan de genomför ett köp. 

Sociala medier är tillsammans med ”always on” kommunikationsteknologi 
som till exempel mobilt Internet och smartphones, enligt forskarna mer än 
enkla förlängningar av traditionell teknologi så som fast telefoni, stationära och 
bärbara datorer (Marshall et. al (2012). Företag har idag ofta inget val annat än 
att ständigt var kontaktbara och ökningen av kontakten mellan försäljare och 
konsument har lett till att relationsorienterade beteenden blivit allt viktigare 
(Marshall 2012). De sociala mediernas nätverk har blivit en allt viktigare 
facilitator för att skapa kundrelationer för vinstdrivande företag och det är 
enligt forskarna en nödvändighet att söka professionell nytta av sociala medier 
(Agnihotri et. al. 2012). Nya undersökningar har visat att nästan hälften av alla 
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köpare uppfattar att betydelsen av sociala medier i deras köpprocess har ökat 
(Featherstonebaugh 2010).  

Försäljare kan genom att ta en central position i detta köpare-säljare nätverk 
möjliggöra en utveckling av en kooperativ kundrelation som karaktäriseras av 
förbättrat informationsutbyte, förtroende, reciprocitet samt färre 
konfliktuppkomster (Bristor 1992). 

1.2. Problemdiskussion  

Under åren har många undersökningar behandlat teknologins påverkan på 
diverse aspekter inom försäljning men få studier har granskat tillkomsten av 
sociala medier samt teknologier relaterade till sociala medier (Marshall et. al 
2012). Snabba förändringar är konstanta inom den moderna försäljningsmiljön 
men lite är känt vad gäller sociala medier och den nya ”always-on” 
kommunikationsteknologi som idag existerar och som innebär att människor 
alltid är kontaktbara. Detta anses vara ett avgörande gap inom så väl 
försäljningsforskningen som i praktiken och som bör fyllas med ny kunskap 
(Marshall et. el. 2012). 

Den snabba ökningen av konsumenters användning av sociala medier har lett 
till att denna kommunikationskanal blivit allt mer inflytelserik på 
konsumentbeteende och köpbeslut (Bonner & Hoog 2013). Företag har 
mycket att vinna på att ta del av denna utveckling men det krävs också mycket 
kunskap och planering för att hantera sociala medier som 
marknadsföringsverktyg fördelaktigt och professionellt (Bristor 1992).  

Rätt användning av sociala medier som kommunikationsverktyg leder till 
förbättrad möjlighet för företag att skapa överlägset värde för deras kunder 
(Agnihotri et. al. 2012). Trots det, har endast nio procent av alla försäljare 
rapporterat om ett fokus relaterat till sociala medier från de säljföretag de 
representerar, enligt en undersökning av Featherstonebaugh (2010). Många 
företag är motsträviga och skeptiska vad gäller att ta till sig detta 
marknadsföringsverktyg trots att det är visat att det bringar stark köp 
entusiasm bland konsumenter (Agnihotri et. al. 2012). Företag är generellt sett 
osäkra när det kommer till användandet av sociala medier som 
kommunikationsverktyg och hur detta ska anpassas och förankras i den 
generella marknadsföringsstrategin. Företag är långsamma med att införa 
sociala medier som en strategi till att skapa försäljningsmöjligheter 
(Fredricksen 2010). Ett av motiven anses vara att den mänskliga kontakten 
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delvis gått förlorad med ökningen av användandet av sociala medier, vilket lett 
till att företag tvivlat på att engagera kunder genom sociala medier. En annan 
grundläggande orsak till detta tycks vara att företag och försäljare är ovilliga att 
anta ny och obeprövad teknik, vilket är visat genom tidigare avhandlingar 
(Agnihotri et. al. 2012). 

De företag som investerar i sociala medier står också inför en stor utmaning 
vad gäller att mäta värdet av sina satsningar. ROI har blivit en av de största 
utmaningarna för marknadsföring via sociala medier inom företagsklimatet 
(Romero 2011). 

1.3. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att bidra med ökad förståelse och insyn i om  (1) 
vinstdrivande företag använder sociala medier som marknadsföringsverktyg, 
(2) om marknadsföring via sociala medier planeras strategiskt samt (3) om 
resultat mäts. Med detta syfte vill författarna kunna besvara uppsatsens 
huvudproblem: 

Används sociala medier som ett marknadsföringsverktyg på ett fördelaktigt och strategiskt 
sätt av små och medelstora företag? 

För att ha möjlighet att infria det tredelade syftet och besvara huvudproblemet 
för studien har författarna formulerat följande tre forskningsfrågor: 

Forskningsfråga 1. 

Hur använder små och medelstora företag sociala medier som marknadsföringsverktyg? 

Forskningsfråga 2. 

Finns det inom företagen någon strategisk plan för hur sociala medier ska användas som 
marknadsföringsverktyg?  

Forskningsfråga 3. 

Följs användningen av sociala medier som marknadsföringsverktyg upp eller mäter företagen 
några resultat? 

1.4. Avgränsningar  

Studien är i första hand avgränsad till hur marknadsföring via sociala medier 
sker inom företag i Karlstad. Författarna har valt följande urvalskriterier:  
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• Företag i Karlstad vilka använder sociala medier som 
marknadsföringsverktyg 

• Ett företag som analytiskt bevakar sociala medier i hela Sverige samt 
säljer tjänster i form av mätningsverktyg till företag vilka marknadsför 
sig via sociala medier 

• En Webb-kommunikatör samt bevakare av sociala medier vid Karlstad 
Universitet  

1.5. Tidigare studier  

Sociala medier har inom den akademiska världen ännu inte tillägnats stort 
utrymme fram tills senare år. Med detta som bakomliggande faktor har 
författarna till denna avhandling valt att studera fenomenet och hur företag 
använder kommunikationskanalen till sin fördel. Genom arbetsprocessens 
gång har författarna funnit flertalet vetenskapliga artiklar vars författare 
framhäver att en mängd studier har gjorts där man studerat utvecklingen av 
olika kommunikationstekniker, medan studier enbart fokuserade på sociala 
medier inom marknadsföringsområdet i största mån har lämnats åt sidan fram 
tills för bara ett par år sedan (Agnihotri et. al. 2012). De avhandlingar som 
funnits har publicerats bara inom de senaste åren och ligger därför mycket till 
grund för teoridelen i denna avhandling.  

Med författarnas vetskap om att ämnet är relativt nytt och obehandlat stärker 
det valet att välja detta fenomen som undersökningsansats för denna studie. 
En del av den teoretiska referensramen som ligger till grund för avhandlingen 
baseras på artiklar publicerade bara ett par månader tillbaka i tiden vilket gör 
denna undersökning väldigt uppdaterad i tidsperspektivet. Som nämnts 
tidigare är fenomenet sociala medier i praktiken ett ständigt föränderligt 
fenomen som hela tiden bör uppdateras med nya studier för att vara relevanta 
i nutid, enligt författarna själva. 
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1.6. Disposition  

INLEDNING (Kapitel 1) Detta kapitel syftar till att ge en introduktion av ämnet 
Internetmarknadsföring och sociala medier samt dess generella inverkan på företag idag. Introduktionen 
utmynnar i en problemdiskussion som sedan leder fram till en problemformulering och undersökningsansats, 
varefter forskningsfråga presenteras. Efter det följer avgränsningar, en kort presentation av tidigare studier 
samt en disposition. 

 

TEORETISK REFERENSRAM (Kapitel 2) I detta kapitel presenteras den teoretiska 
referensram som ligger till grund för denna avhandling. Kapitlet inleds med en allmän introduktion av sociala 
meder där bland annat utvecklingen av web 2.0 beskrivs. Följande redogörs olika strategier för dessa skapar 
värde för både företag och kund. Slutligen presenteras och beskrivs diverse kanaler som företag kan använda 
att marknadsföra och kommunicera genom. 

 

METOD (Kapitel 3) I detta kapitel redogörs den undersökningsansats och undersökningsmetod som 
tillämpats vid författandet av denna avhandling. Följande presenteras också tillvägagångssättet för hur 
empirin har samlats in och bearbetas samt vilka faktorer som vägts in vid tolkning och analys av detta 
empiriska material. Slutligen diskuteras och utvärderas uppsatsen vetenskapligt av författarna.  

 

EMPIRI (Kapitel 4) Detta kapitel ämnar inledningsvis introducera de respondenter som bidragit med 
det empiriska materialet för denna undersökning. Primärdata presenteras sedan i förhållande till respektive 
forskningsfråga 1, 2 och 3. Redogörelsen av empirin är därmed summerande av de svar som samlats in under 
intervjuerna. 

 

ANALYS (Kapitel 5) I detta avsnitt presenteras analysen av undersökningen. Analysen grundas på 
den teoretiska delen samt på det empiriska materialet som samlats in under intervjuerna. Analysen är precis 
som empiriavsnittet i denna avhandling uppdelad i tre delar där varje del behandlar en forskningsfråga.  

 

SLUTSATS & REKOMMENDATIONER (Kapitel 6) I detta avsnitt presenteras 
slutsatser beträffande det huvudproblem som studien syftade att besvara. Huvudproblemet besvaras med hjälp 
av de tre forskningsfrågor som författarna formulerat. Därefter följer några konkreta rekommendationer för 
vilka aktioner företag kan ta till för att förbättra sitt utnyttjande av verktyget sociala medier samt förslag till 
vidare forskning inom området.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för denna 
avhandling. Kapitlet inleds med en allmän introduktion av sociala meder där bland annat 
utvecklingen av web 2.0 beskrivs. Följande redogörs olika strategier för att använda sociala 
medier som kommunikationskanal som sedan följs upp av hur dessa skapar värde för både 
företag och kund. Slutligen presenteras och beskrivs diverse kanaler som företag kan 
använda att marknadsföra och kommunicera genom. 

2.1. Fyra viktiga trender inom Internetanvändning 

Den första betydande utvecklingstrenden inom Internet är den tillväxten av så 
kallad Open source (Cooke & Buckley 2008). Open source förklaras som ett 
dataprogram som har en öppen källkod viket gör den tillgänglig för alla som 
vill använda, läsa, modifiera och/eller vidaredistribuera (Fleisher 2008). Denna 
trend påverkar inte bara de tekniska verktyg som finns tillgängliga för 
användare utan också människors sätt att faktiskt tänka och arbeta. En annan 
trend är framväxten av Web 2.0 som kan förklaras som en era av Internet där 
socialt nätverkande via digitala kommunikationsplattformar skapar kontakt 
mellan människor eller mellan företag och konsument (Britannica Online 
Encyclopedia 2014). De sociala mjukvaruverktygen som definieras som Web 
2.0, kommer att fortsätta att växa snabbt och tillhandahåller därmed 
människor innovativa sätt att upptäcka snabba ändringar inom den sociala och 
mediala miljön (Cooke & Buckley 2008). Det snabbt framväxande sociala 
medielandskapet är den tredje trenden inom Internet, och kan enklast kännas 
igen genom fenomenet ”användargenererat innehåll”. Den fjärde trenden 
inom Internet är den snabba tillväxten av sociala nätverk online. Dessa 
förändrar vårt medielandskap radikalt och enligt forskare har vi mycket att lära 
vad gäller de mänskliga beteendena inom dessa sociala nätverk. Enligt Cooke 
& Buckley (2008) är möjligheten att bevaka dessa sociala interaktioner till stor 
nytta för företag i deras förståelse för den roll som marknadsföring får inom 
dessa snabba spridningar av idéer. De sociala mediernas nätverk har blivit en 
allt viktigare facilitator för att skapa kundrelationer för vinstdrivande företag 
och det är enligt forskarna en nödvändighet att söka professionell nytta av 
sociala medier (Agnihotri et. al. 2012). 

2.2. Internetmarknadsföring 

Vi befinner oss inom den mest dynamiska perioden i historien vad gäller 
marknadsföring och i synnerhet gällande hanteringen av 
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marknadskommunikation (Valos et. al. 2010). De utmaningar och möjligheter 
som representeras av internetmarknadsföring är enorma och har aldrig tidigare 
skådadats. Internetmarknadsföring har idag stor inverkan på företags allmänna 
marknadsföring och förväntas också influera mer i framtiden. Redan för två 
decennier sedan redovisade Blattbetg och Deighton (1991), en ökning av 
sofistikerade kunddatabaser och användning av interaktiva 
marknadsföringsutbyten. Trots det var effekten av web 2.0, bloggar, Podcasts, 
Wikis, sökmotors marknadsföring, konsumentgenererat innehåll samt 
mobilmarknadsföring avsevärt underskattat bara för fem år sedan (Valos et. al. 
2010). 

Idag använder fler och fler organisationer i allt större utsträckning 
Internetmarknadsföring i dess olika former med en varierande grad av 
framgång. Med de många valmöjligheter av marknadsföringskanaler online 
som existerar idag har det blivit en viktig fråga för företagen hur de skapar den 
mest effektiva mixen av online och offline marknadsföring. Dessutom 
kompliceras interaktionen av internetmarknadsföring inom den övergripande 
marknadsföringsstrategin av mångfalden nuvarande och framväxande online-
applikationer (t.ex. Wikis, Twitter, handhållna enheter, 4G, social media), 
tillsammans med mätningsfrågor och kompetensbrist. Vidare beskrivs trender 
inom Internet och inverkan av web 2.0. (Valos et. al. 2010)   

2.3. Allmän introduktion till sociala medier  

Sociala medier innefattar de olika kanaler som gör det möjligt för användare 
att direktkommunicera med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud 
(Carlsson 2010). Detta har öppnat möjligheterna för en s.k. 
tvåvägskommunikation där mottagarna kommunicerar på lika villkor, vilket 
innebär att företag idag kan nå ut till fler och även skapa starkare relationer till 
sina kunder (Nationalencyklopedin, 2014; König, 2012). Utvecklingen av Web 
2.0 teknologier har orsakat en förflyttning från "en till flera" till "flera till 
flera". Web 2.0 kännetecknas av att en modern webbteknik används och även 
av att de som använder den kan vara med och påverka tjänsten (Lewan 2008). 
De företag som använder sig av Web 2.0 utnyttjar den kollektiva intelligensen 
när de tillsammans med användarna utvecklar tjänsten (O' Reilly, 2005). Idag 
finns en större öppenhet mot Web 2.0 än tidigare, vilket innebär att individen 
erbjuds en större möjlighet att kontrollera den data som konsumeras. Carlsson 
(2009) instämmer med ovanstående om att användarna själva ska ha möjlighet 
att kontrollera sin information och även själva kunna bidra till uppbyggandet 
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av sajten. Hon väljer att kalla Web 2.0 för den sociala webben, eftersom 
användarna både kan samarbeta och interagera tillsammans (Carlsson 2009). 

Ett företag kan genom sociala medier informera och lära upp sin målgrupp 
(Schlinke & Crain 2013). Denna målgrupp består av individer som använder 
sig av sociala medier för att vara en del av sociala nätverk, vilket i sin tur gör 
det möjligt för dem att skapa och dela innehåll, kommunicera med varandra, 
och bygga relationer (Agnihotri et al. 2012). Detta är också en av 
anledningarna till det ökade intresset för användning av sociala medier bland 
företag. Carlsson (2010) definierar sociala medier som ”aktiviteter som 
kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll" som 
"kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, wikier, poddradio och 
artikelkommentarer”. Det handlar alltså inte längre om en 
envägskommunikation, "en till flera", där en sändare skickar ut ett budskap till 
flertalet mottagare varav dessa varken förväntas eller har möjligheten att 
besvara budskapet i samma kanal.  

Med sociala medier hoppas företag på att lyckas med en bättre och mer 
effektiv marknadsföring av sin produkt och även att de når ut till en bredare 
målgrupp (Leijonhufvud, 2010).  De möjliga fördelarna med att använda 
sociala medier är då att dessa medier är lättillgängliga för de flesta och att 
företagen kan nå ut till fler än någonsin tidigare (Goodrich & Mooij 2013).  

2.4. Strategier för användning av sociala medier 

”Marketing has to wrap around the social web, because what is truly changing 
in the social web is media, and marketing has always had to shape itself around 
media.” (Larry Weber, 2009, s.17) 

Med anledning av att sociala medier blivit allt vanligare har det skett en 
förändring bland företagens marknadsföringsstrategier, där målet är att skapa 
en förbättrad kommunikation med sin publik (Björnram & Lindholm 2009). 
Med tanke på de ständiga förändringarna kring sociala medier krävs det att 
tidigare teorier kopplas samman med de nya för att uppnå denna förbättrade 
marknadsföring och kommunikation. Enligt Carlsson (2010) är en utarbetad 
strategi, som innefattar rimliga mål och en plan som företaget har med 
användningen av sociala medier, nödvändigt.  

Då det existerar många kanaler och valmöjligheter av sociala medier är det 
viktigt att företag som använder dessa kanaler är medvetna om syftet med 
använda dessa samt var just deras var målgrupp florerar. De bör ställa sig 
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frågan om de överhuvudtaget når den sökta målgruppen eller om det krävs  
förändringar företagets nuvarande strategi. Därför är det betydelsefullt att 
anpassa sitt digitala material efter var denna målgrupp befinner sig för att 
lyckas nå ut till dem med den information företaget sänder ut. (Penn 2010) 

Det är lika viktigt att företag som använder sig av sociala medier håller koll på 
vad som händer och vad det talas om i konversationer där företaget pekas 
ut/nämns. Detta för att företaget ska kunna vara med och påverka 
konsumenternas åsikter om särskilda situationer för att i sin tur kunna påverka 
konsekvenserna till företagets fördel. Kanske behöver företaget gå in och rätta 
till, förklara sig eller visa att de lyssnar och bryr sig om kunderna. Detta 
förklaras som en kundtjänst på en helt ny socialt medveten nivå. (Solis 2010)  

2.4.1.  Viral  Marknadsför ing 

Tjänster och produkter "gillas" av konsumenter och sprids sedan vidare i deras 
digitala nätverk, detta är en marknadsföringsmetod som kallas för viral 
marknadsföring. Det handlar om ett budskap, en tjänst eller en produkt som 
väcker så pass stort intresse hos mottagaren att denne känner sig manad att på 
eget initiativ sprida detta vidare till sin omgivning. Viral marknadsföring 
används på ett mest effektivt sätt på Internet. Det kan vara en utmaning att 
skapa en viral spridning, men en huvudsaklig faktor är att arbeta på ett sätt 
som håller kunderna nöjda. En nöjd kund är idag viktigare än någonsin 
eftersom kundens kontaktnät kan vara väldigt omfattande, vilket innebär 
möjlighet till spridningen av företagets, förhoppningsvis goda, rykte. Om 
målet är att nå ut till konsumenter med något nytt och spännande men 
budgeten inte tillåter större investeringar är viral marknadsföring en bra 
lösning. Eftersom detta innebär att budskapet sprids vidare även utanför de 
kontrollerande valda kanalerna, t.ex. Facebook, kommer budskapet nå ett 
exceptionellt ökat antal mottagare och därmed nå en betydligt bredare 
målgrupp än annars möjligt, utan att egentligen investerat för att synas i media. 
(Carlsson 2010)  

Viral marknadsföring sker genom så kallad ”word of mouth”, som sker mellan 
användare och deras omgivning (Burney 2008). Genom den hastiga 
teknologiska utvecklingen har marknadens konsumenter gått från att vara 
overksamma, passiva mottagare till att bli aktiva sändare. Internet har skapat 
möjligheten för konsumenter att påverka konsumtionen av produkter både för 
sin egen och för andras del (Hast & Ossiansson 2008).  
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Sernovitz (2009) beskriver det värde som viral marknadsföring medför till en 
organisation på detta vis; 

"Happy costumers are your best advertisers. If people like you and like what you 
do, they will tell their friends”. (Andy Sernovitz, 2009, s.15) 

2 .4.2.   CRM & Socia l  CRM 

Customer relationship management (CRM) handlar om att skapa så effektiva 
kundrelationer som möjligt och utveckla kompetens för att skapa goda 
relationer. Vid användning av CRM ses relationen till konsumenten som en 
informationsmassa som kan lagras i en databas för att sedan användas vid 
varje individuell kundkontakt. Målet med CRM är att på ett lyckat vis möta 
och behandla kunden på ett smartare sätt, detta genom att kunna, med 
informationen, erbjuda rätt vara till rätt kund vid rätt tidpunkt. Konsumenten 
kommer då förmodligen uppleva sig som speciell och utvald. (Nguyen et. al. 
2007) 

Enligt Bille & Malmnäs (2003) krävs, för en lyckad CRM, att företaget kan 
identifiera konsumenterns, segmentera dem, interagera med dem och på så sätt 
resultera i lojala och lönsamma kunder. Här är det viktigt att kunna ta hand om 
och utveckla relationen med sin kund. Möjligheten till att skapa och 
stärka/förbättra relationen till sina kunder har växt på grund av den utveckling 
som skett av datorer och Internet. Kunden ses som en kompetenskälla och 
relationen betraktas som en tillgång som bör utvecklas och förbättras så gott 
det går (Storbacka & Lehtinen, 2000). Det faktum att det i de flesta fall är 
dyrare att förvärva nya kunder än vad det är att behålla gamla är ännu ett 
argument som visar hur viktigt det är med en effektiv CRM (Stone et. al. 
2000).  

CRM är enligt (Choudhury & Harrigan 2014) en domän som utvecklas 
ständigt samtidigt som tekniken för sociala medier har revolutionerat det sätt 
som företag och konsumenter integrerar på. Den nya dimensionen av CRM 
via internet och sociala medier kallas social CRM och fokuserar främst på 
kundens engagemang i domänen. Sociala medier har blivit en domän vilken 
företag investerar i för att upprätthålla varaktiga relationer med sina kunder 

(Trainor 2012). Verksamheter investerar i resurser som integrerar sociala 
uppgifter i deras befintliga CRM-system för att ha möjlighet att förstå kunden 
samt tillgodose motsägelser. 
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2.4.3.  Marknadsför ing genom Open source  

Open source marketing förklaras som tidigare nämnts som ett dataprogram 
som har en öppen källkod viket gör den tillgänglig för alla som vill använda, 
läsa, modifiera och/eller vidaredistribuera. Det handlar om att göra den 
infrastruktur som Internet grundar sig på tillgänglig och öppen för 
omgivningen, och sägs även vara en förutsättning för att företag ens ska kunna 
ta del av den kollektiva drivkraften som finns på nätet. Anledningen till att det 
görs på detta sätt är för att användaren skall kunna vara säker på och trygg 
med att programmet fungerar som planerat eller också för att anpassning till 
sina behov som användare av programmet. Om det inte vore för den öppna 
källkoden så skulle inte möjligheterna finnas för förslag till förbättringar och 
vidareutveckling av något tidigare skapat. (Pitt et. al. 2006) 

Det har skett en utveckling inom Open source som har orsakat en utveckling 
inom Open source marketing. Det har kommit att bli en betydande faktor för 
samarbetet mellan konsument och tillverkare. Utan kommunikationen mellan 
dessa hade inte idéer, tankar eller åsikter kunnat spridas för att sedan kunna 
möta kritik och förslag på förbättringsmöjligheter. Den interaktiva 
kommunikationen är anledningen till varför kunskap växer, nya teknologier 
utvecklas och att nya trender uppstår. Därför kan vi avslutningsvis nämna att 
den interaktiva kommunikationen anses nödvändig för vår mänskliga 
utveckling. (Fleisher 2008) 

Det handlar alltså om att våga släppa taget och våga förtjäna 
uppmärksamheten, genom att låta de aktiva användarna utföra 
marknadsföringsfunktionen åt företaget. På företagens olika forum diskuteras 
det tillsammans av kunder fram lösningar till andra kunders problem. Allt fler 
kunder blir en del av gemenskapen kontinuerligt genom personliga säljsamtal 
på företagens och de anställdas webbsidor. Vad som kommuniceras har 
användarna kontroll över, därför måste de företag som vill tillämpa nätets 
kommunikationsprinciper titta på hur de förhåller sig till intellektuella 
rättigheter. De blir en nödvändighet att hålla företaget öppet och släppa in 
informationen, och undvika att försvara sitt innehåll. Det aktiva användarna 
kommer på egen hand att söka rätt på informationen de är ute efter och det 
gäller för företag att uppmuntrar användarna till att ge feedback för att minska 
kostnader för produktutveckling och marknadsföring. (Fleisher, 2008) 
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2.4.4.  Pull -  & Push s trateg i er  – sända information 

Med så kallade Pull-strategier menas att företag skickar ut informationen till de 
som har efterfrågat den, istället för som i fallet med Push-strategier där de 
försöker nå så många som möjligt med deras budskap, oavsett om kunden bett 
om den eller inte (König, 2012). Vid Pull läggs istället fokus på att skapa 
intressant material för dem som redan visat intresse. Enligt König (2012) är 
detta den mest framgångsrika strategin i sociala medier. Carlsson (2010) 
beskriver Pull-strategin som en tårta som är tillgänglig om, när och på det sätt 
som mottagaren själv önskar. Idag kan konsumenter själva besluta om när de 
vill ta till sig information och även välja bort den när intresset inte finns där. 

Push-strategin däremot tvingar istället på konsumenterna information som vid 
TV-reklam som avbryter ett pågående program mitt i konsumentens tittande, 
vilket gör att denne behöver titta på material som förmodligen inte är önskad 
(Funk, 2009). Denna strategi är mer en traditionell marknadsföringsmetod till 
skillnad från Pull-strategin som är en nyare och modernare strategi. Funk 
(2009) menar därför att all typ av marknadsföring blir bättre när kunden får 
medverka. 

2.5. Värdeskapande genom sociala medier 

Enligt forskarna har begreppet värde flera dimensioner (Vargo och Lusch 
2004).  Tjänster, resurser och erfarenheter bidrar alla tre i processen för att 
skapa detta värde. Det är visat att förutom den fysiska produkten spelar 
tjänster och teknisk support en synnerligen viktig roll när det kommer till att 
forma kundens uppfattning, nyttor och förmåner (Eggert and Ulaga 2002). 
Forskare som har undersökt användningen av säljteknik menar att säljare 
måste skapa en bredare syn på sin roll, som inte bör vara begränsad till endast 
objektiva resultat utan bör även innehålla subjektiva bedömningar såsom vilka 
kundrelationer säljaren åstadkommit, vilka värdeskapande ageranden han/hon 
gjort, samt vilken kvalitet relationen med kunden har (Agnihotri et. al. 2012). 
Värde får en allt mer betydande funktion och konsumenter önskar allt mer 
avancerade värde-adderande tjänster från försäljare (Ahearne et. al 2007). 
Därför måste företag erbjuda servicebeteenden, informations kommunikation 
och kundservice som innebär mer lyhördhet och tillförlitlighet för att bygga 
upp ett förtroende hos sina kunder.  

Det finns tre huvudsakliga dimensioner av säljares servicebeteenden: 
informationsdelning, kundservice och förtroendeskapande. Informationsdelning 
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innebär formell och informell delning av meningsfull information mellan 
säljare och kund, i rätt tid. Ny forskning visar att användning av 
försäljningsteknologi förbättrar kommunikationen på grund ökade möjligheter 
och genom att företag flexibilitet kan dela information. Informationsdelning 
gynnar såväl konsumenter som säljare. I ett CRM sammanhang är 
användningen av sociala medier till nytta då det främjar organisationers 
ageranden som syftar till att framkalla kundupplevelser. Användningen ökar 
möjligheterna för företag att utveckla kundrelationer genom ökade möjligheter 
att utbyta information. Användning av sociala medier som ett socialt nätverk 
möjliggör att utnyttja informella och direkta länkar externt som till exempel 
med framtidsforskare, kunder och andra marknadspåverkare. Samtidigt 
möjliggör sociala medier att länkar även inom organisationen kan stärkas, till 
exempel mellan kollegor från samma eller olika avdelningar. Detta innebär att 
det upplevda värdet ökar även för företagen. Sociala medier är ett verktyg som 
också möjliggör för företag att bevaka konsumenters samtal inom sociala 
medier och annan köpinformation inom den offentliga domänen. 
Kommunikationsverktyget hjälper också säljare att engagera kunderna i 
dialoger som därmed berikas av deras uppfattningar och åsikter och som 
gradvis byggs upp till en ömsesidig kollektiv förståelse och kunskap, genom 
det utökade sociala nätverket. (Agnihotri et. al. 2012) 

Proposition 1a: ”The greater the fit between the salesperson’s information-sharing 
behaviors and the social media capabilities to pull customers toward salesperson-
generated content, the greater the customer perceived value.”. (Agnihotri et. al 
2012, s. 339)  

Proposition 1b: ”The greater the fit between the salesperson’s information-sharing 
behaviors and the social media capabilities to push information through expanding 
networks of customer connections, the greater the salesperson perceived value. 
(Agnihotri et. al 2012, s. 339) 

Därmed är informationsdelningen enligt Agnihotri et. al. (2012)  tack vare 
sociala medier en så kallad ”win-win” situation för konsument och försäljare, 
vilket innebär att sociala medier kan skapa fördelar för båda parter. 

Kundservice genom sociala medier ger möjlighet för företag att dela 
information om företagets produkter, tjänster, händelser och ger möjlighet till 
gemenskap med kunder, som kan leda till förbättrade kundrelationer. Med 
hjälp av sociala medier som verktyg kan säljare genomföra live chattar och 
webbseminarier för att ge ytterligare värde genom olika interaktioner. 
(Agnihotri et. al. 2012)   
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Proposition 2a: ”The greater the fit between the salesperson’s customer service 
behaviors and the social media capabilities to pull customers toward salesperson-
generated content, the greater the customer perceived value.” (Agnihotri et. al 
2012, s.340).  

Proposition 2b: ”The greater the fit between the salesperson’s customer service 
behaviors and the social media capabilities to push information through expanding 
networks of customer connections, the greater the salesperson perceived value.” 
(Agnihotri et. al 2012, s.340). 

Vad gäller att skapa förtroende genom användning av sociala medier kan 
försäljare som syftar till att skapa förtroende nå sina mål med hjälp av sociala 
medier (Agnihotri et. al 2012, s.340 ). Men enligt Ingram et. al. (2007) är det 
svårt för försäljare att skapa värde i form av förtroende för sina kunder genom 
att bara sammanfatta alternativ. Företag bör istället kunna erbjuda tydliga och 
konkreta förslag och lösningar kontinuerligt för att kunna skapa och behålla 
förtroende.  

Proposition 3a: ”The greater the fit between the salesperson’s trust-building 
behaviors and the social media capabilities to pull customers toward salesperson 
generated content, the greater the customer perceived value.” (Agnihotri et. al 
2012, s.341). 

Proposition 3b: ”The greater the fit between the salesperson’s trust-building 
behaviors and the social media capabilities to push information through expanding 
networks of customer connections, the greater the salesperson perceived value.” 
(Agnihotri et. al 2012, s.341). 

2 .5.1.  Konstruktion av värdeskapande genom 
användning av soc ia l  medier  

Figuren nedan demonstrerar hur komponenter i värdeskapandeprocessen 
förhåller sig till varandra vid företags användning av sociala medier (Agnihotri 
et. al 2012, s.340 ). Den visar hur socialt innehåll (bloggar, Micro-bloggar et 
cetera) och sociala nätverk (Facebook, LinkedIn, online 
communities/diskussionsforum etc.) är kopplat till försäljares servicebeteende 
(Informationsdelning, kundservice och förtroendeskapande). Den visar också 
hur passningen mellan socialt innehåll och försäljares servicebeteenden (dra 
kunder till försäljningsgenererande innehåll) leder till upplevt värde för 
kunden. Slutligen visar den hur passningen mellan socialt nätverk och 
försäljares servicebeteenden (trycka information genom expanderande nätverk 
av kontakter) leder till upplevt värde för försäljaren. 
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Figur 1. Konstruktion av värdeskapande processen genom användning av social medier. 
(Agnihotri et. al. 2012, s 339) 

2.6. Kommunikationskanaler via sociala medier 

Nedan redogörs en kort presentation av de några av de vanligare 
kommunikationskanalerna. 

2.6.1.  Facebook 

Facebook beskrivs som ett socialt nätverk som går ut på att användarna skall 
skaffa vänner. Majoriteten använder denna kanal för att vårda privata 
relationer men det finns även de som använder Facebook som en loggbok där 
de delar med sig av dagliga händelser och reflektioner. Dessa inlägg har ofta 
relaterade till användarens yrke på något vis. Facebook har idag 500 miljoner 
medlemmar och av dessa är hälften aktiva dagligen (Holmström & Wikberg, 
2010). Användningen sker inte enbart via datorn, utan hela 1 miljon svenskar 
använder även Facebook i mobilen varje dag. (König 2012)  

De som själva väjer att skapa en Facebook-sida kan dra nytta av "Facebook 
insights", där ägaren av sidan erhåller mätvärden om sitt innehåll (König 
2012). Detta kan innebära en möjlighet för ägaren att förbättra sin verksamhet, 
då denne lättare kan förstå och analysera trender inom användartillväxt och 
demografi, innehållskonsumtion och skapande av innehåll och därmed vara 
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bättre förberedd för att göra denna förändring. Facebook är kanske den 
plattform som bidragit mest till den otroliga tillväxten av sociala medier 
(Holmström & Wikberg 2010).  

2.6.2.  Blogg 

Ordet blogg har sitt ursprung i ordet webblogg. Ordet lånades från det 
engelska "blog", vilket används väl i internationella sammanhang. På samma 
sätt som i en loggbok förr hålls inläggen korta och efter datum i kronologisk 
ordning.  Texter, bilder, videor m.m. är sådant som vanligtvis förekommer i 
bloggar. Bloggar kan variera till utseendet, och aktörer som är väldigt stora i 
bloggvärlden är exempelvis Blogger.com och Wordpress.com. (Holmström & 
Wikberg 2010) 

2.6.3.  Instagram 

Genom att använda applikationen Instagram kan man dela bilder via sociala 
medier. Instagram blev tillgängligt år 2010 och var år 2012 nerladdat över 30 
miljoner gånger. (König 2012) 

2.6.4.  3.4.3.  Pinteres t  

Pinterest är idag inte en av de vanligare kanalerna i Sverige när vi talar om 
sociala medier, men det är det tredje största sociala mediet efter Facebook och 
Twitter. Pinterest kan förklaras som en digital anslagstavla där användarna 
samlar bilder eller så kallade ”pinnar”. Här följer användare varandra och ser 
vilka bilder andra sparar på sina tavlor. Om en användare gillar en bild läggs 
den till i användarens egna tavla. I USA är Pinterest väldigt populärt, men 
detta verktyg växer och kommer troligen bli stort även i Sverige. (Jansson1) 

2.6.5.  Mikroblogg/Twitter  

Twitter är ledande bland alla mikrobloggar i Sverige. En mikroblogg kan 
beskrivas som en blogg i miniformat där endast ett fåtal tecken får användas, 
gränsen ligger vanligtvis på högst 160 tecken. Inom Twitter följer användare 
varandra istället för att göra dem till vänner, som på Facebook t.ex. Den som 
vill följa någon får först begära åtkomst till denna Twitter-användares konto 
för att sedan vänta på att denna förfrågan blir accepterad. De man själv följer 
kan sedan delas upp i olika kategorier, exempelvis kollegor, vänner, företag 
osv. (König 2012) 

                                                
1 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
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2.6.6.  YouTube 

Att söka och titta på redan uppladdat material är kostnadsfritt och kräver inget 
registrerat konto. Men för att ladda upp videoklippen krävs att ett YouTube-
konto skapas, sedan är det fritt fram att ladda upp. Dessa klipp får inte 
innehålla upphovsrättsskyddat material, trots detta är det en stor andel av det 
som laddas upp upphovsrättsligt skyddat material som tagits från tv-kanaler, 
musikvideor och annat. YouTube är en väldigt passande tjänst för företag att 
använda sig av när målet är att aktivera kunderna, genom att låta dem ladda 
upp egna klipp, kommentera och betygsätta annat uppladdat. En fördel för 
företag som väljer att nyttja detta verktyg är att YouTube redan är för-
installerad i nya smartphones. (Holmström & Wikberg 2010) 

2.6.7.  Flickr 

Flickr går ut på att låta människor ladda upp bilder och videor för att dela 
dessa med sina vänner och världen. Flickr är också det en gratistjänst om man 
som användare väljer den enkla versionen. Om användaren istället önskar en 
utvidgad version finns den möjligheten för en kostnad på cirka 25 amerikanska 
dollar. De album som användaren laddar upp kan göras privata i den mån att 
de endast är tillgängliga för användarens utvalda ”vänner”. Flickr-användare 
kan "tagga" bilder, det vill säga märka dem med ett visst sökord. Bilder med 
samma "tagg" kopplas därmed samman även om de finns i olika album. 
Denna så kallade taggning är en aktivitet som förekommer mycket och ofta 
inom andra sociala medier också. (Holmström & Wikberg 2010) 
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2.7. Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

Figur 2. Sammanfattning av teorier (egen modell) 

För att företag ska lyckas skapa långsiktiga kundrelationer genom 
marknadsföring på Internet kan teoretiska modeller visa hur de kan använda 
sig av elektroniskt relationsskapande. Idag använder allt fler företag 
Internetmarknadsföring i allt större utsträckning. Sociala medier är de olika 
kanaler som gör det möjligt för användare att direktkommunicera med 
varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Författarna talar även om Web 
2.0 som kännetecknas av att en modern webbteknik används och även av att 
de som använder den kan vara med och påverka tjänsten, vilket skapar sociala 
relationer mellan företag och konsumenter på virala vägar. Målet med sociala 
medier för företag är att lyckas med bättre och mer effektiv marknadsföring av 
sin produkt och även att de når ut till bredare målgrupper. Det är av stor 
betydelse att företag förstår sig på sociala medier och de nya 
kommunikationssätten för att de ska kunna skapa en användbar strategi. Med 
tanke på de ständiga förändringarna kring sociala medier krävs det att gamla 
teorier kopplas samman med de nya för att uppnå denna förbättrade 
marknadsföring och kommunikation. Författarna har redogjort för fyra olika 
sociala mediestrategier; viral marknadsföring, elektronisk 
relationsmarknadsföring (eCRM), open source marketing och pull. Författarna 
lyfter även i detta teoriavsnitt upp ett antal möjliga kanaler så som bloggar, 
Facebook, YouTube m.fl. och beskriver dessa kort. 

4	  viktiga	  trender	  +	  
Internetmarknadsföring	  

Allmänn	  introduktion	  av	  
Sociala	  Medier	  

Stretegier	  för	  användning	  
av	  Sociala	  Medier	  

Skapa	  värde	  genom	  
sociala	  medier	  

Presentation	  av	  
kommunikationskanaler	  

via	  Sociala	  Medier	  
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3. METOD 

I detta kapitel redogörs den undersökningsansats och undersökningsmetod som tillämpats 
vid författandet av denna avhandling. Följande presenteras också tillvägagångssättet för hur 
empirin har samlats in och bearbetas samt vilka faktorer som vägts in vid tolkning och 
analys av detta empiriska material. Slutligen diskuteras och utvärderas uppsatsen 
vetenskapligt av författarna.  

3.1. Undersökningsansats 

3.1.1.  Vetenskapl ig t  förhål lningssät t  

I den samtida diskussionen om vetenskap och forskning är det i huvudsak två 
vetenskapliga förhållningssätt som omnämns, dels det positivistiska och dels 
det hermeneutiska. Dessa förhållningssätt har både likheter och skillnader, 
men i vissa fall är skillnaderna så avgörande att de kan betraktas som två helt 
skilda synsätt att uppfatta världen, människan, filosofin, vetenskapen och vad 
som betraktas som kunskap. Positivism kommer ursprungligen från 
empirisk/naturvetenskaplig tradition. Den står i huvudsak för det kvantitativa, 
observerbara och det mätbara. Inom detta synsätt anses det att kunskap bör 
byggas upp utifrån vetenskapliga modeller där sammanhang ska redogöras 
genom orsak och verkan och där forskaren ska befinna sig i utvändig relation 
till forskningsobjektet för att tillförsäkra objektiviteten. Inom det 
hermeneutiska förhållningssättet ska forskaren tvärtom, närma sig 
forskningsobjektet subjektivt utifrån sitt sätt att förstå. Hermeneutiken innebär 
tolkningslära och genom detta synsätt studeras upplevelser och erfarenheter. 
(Patel och Davidsson 2011). 

Med denna avhandling var syftet att skapa en förståelse och insyn i företags 
sätt att nyttja sociala medier fördelaktigt som marknadsföringskanal och 
verktyg, snarare än att göra precisa mätningar. Därför ansåg författarna att det 
hermeneutiska förhållningssättet lämpade sig mest och har därför också valts. 
Då syftet inte varit att finna några definitiva sanningar har detta 
förhållningssätt gett författarna möjlighet att tolka data som samlats in på ett 
fritt sätt och med utgångspunkt i författarnas personliga referensramar. 

3.1.2.  Relat ionen mel lan empir i  och teor i  

För att dra slutsatser vid en undersökning finns huvudsakligen tre alternativa 
angreppssätt som kan användas; deduktion, induktion och abduktion. 
Deduktion innebär att forskaren härleder hypoteser ur den befintliga teorin 
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och sedan beprövar dessa hypoteser empiriskt. Forskare som använder detta 
angreppssätt sägs följa bevisandets väg. Angreppssättet deduktion tillhör det 
teoretiska forskningsarbetets område. Objektiviteten i forskningen antas vara 
möjlig att stärkas med hjälp av att utgångspunkten finns i den redan etablerade 
teorin. En forskare som istället arbetar induktivt sägs följa upptäckandets väg. 
Det innebär att forskaren kan studera forskningsobjektet utan utgångspunkt i 
befintlig teori och istället formulerar en teori utifrån egen insamlad 
information. Forskaren arbetar därmed helt förutsättningslöst. Abduktion är 
ett tredje angreppsätt och är näst intill en kombination av deduktion och 
induktion. Inledningsvis är detta angreppssätt induktivt, för att sedan övergå i 
deduktion. Utifrån enskilda fall formulerar forskaren en preliminär teori som 
testas på nya fall att teorin sedan kan utvecklas. (Patel och Davidsson 2011).  

Då abduktion som angreppssätt möjliggör för forskare att variera mellan det 
induktiva och det deduktiva angreppssättet ansåg författarna att detta 
angreppssätt var mest lämpat som ansats för denna undersökning. Då syftet 
med undersökningen var att undersöka verkligheten och samla empiri för att 
bidra med ny teori samt att stärka den redan etablerad teori var ansatsen i viss 
mån deduktiv. Samtidigt krävdes en teoretisk bakgrund för att uppnå syftet 
med undersökningen vilket indikerar på att undersökningen också innehöll en 
induktiv ansats. Då undersökningen också är av explorativ karaktär, det vill 
säga en upptäckande undersökningsform (Rosengren och Arvidson 2002) har 
författarna valt abduktion som angreppssätt. 

3.1.3.  Undersöknings form 

I huvudsak finns tre olika undersökningsformar; deskriptiv, explanativ och 
explorativ (Rosengren och Arvidson 2002). Den deskriptiva 
undersökningsformen kännetecknas av att vara en beskrivande ansats och 
används ofta för att kunna göra generaliserande beskrivningar om hur vissa 
fenomen ter sig i samhället. Med detta beskriver den deskriptiva 
undersökningsformen i första hand något som redan skett och då denna studie 
är ett relativt nytt fenomen anses denna undersökningsform inte passa denna 
undersökning. Den explanativa ansatsen förklarar varför vissa fenomen sker. 
Denna undersökningsform används i första hand då fenomenets egenskaper 
och utbredning i samhället är väl kända. Forskaren vill med denna ansats 
förklara vad som orsakar fenomenet och använder sig ofta utav experiment, 
vilket gör denna ansats irrelevant att lägga som grund för denna typ 
undersökning (Rosengren och Arvidson 2002). 
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Internetmarknadsföring är ett område som undersökts många gånger tidigare 
men kopplingen till sociala medier är en relativt orörd vinkling av de tidigare 
undersökningarna. Eftersom området är nytt och ständigt snabbt förändras 
samtidigt som det är ett relativt outforskat område har författarna använt sig 
av en explorativ undersökningsform. Till skillnad från övriga forskningsformar 
är den explorativa undersökningsformen upptäckande och innebär att 
forskaren studerar fenomen ute i samhället, som till exempel genom 
observation eller genom intervjuer (Rosengren och Arvidson 2002) som i detta 
fall. Författarna har på ett öppet och obundet sätt försökt att upptäcka 
fenomenet vilket gör att den explorativa undersökningsformen lämpade sig 
mest. 

3.2. Undersökningsmetod 

En kvalitativ studie syftar till att ett underliggande mönster som finns i det 
insamlade datamaterialet lyfts fram. I en sådan studie läggs fokus på helheten 
och det undersökta sammanhanget istället för, som i en kvantitativ analys, 
delarna eller de specifika orden eftersom det är sammanhanget som är det 
intressanta. I en kvantitativ studie undersöks vanligtvis ett statistiskt 
representativt urval av respondenter. Ur dessa har kvantitativ data samlats in 
med hjälp av ett utformat formulär där respondenterna fyllt i svar till ett antal, 
i de flesta fall, flervalsfrågor. Med andra ord omvandlas den information som 
studerats till siffror, vilka i sin tur kan representera matematiska storheter och 
även ibland kvalitativa egenskaper eller faktorer som exempelvis attityder. 
(Christensen, et al. 2010) 

Författarna har valt att använda den kvalitativa undersökningsmetoden för att 
nå ett mer djupgående resultat och studera sammanhanget. Personliga 
intervjuer har utförts för att samla in data vilket är en del av den kvalitativa 
metoden. Målet med en kvalitativ analys var också att kunna presentera 
resultatet av undersökningen genom någon slags visuell form, exempelvis en 
textmatris, nätverksmodell eller karta där det tydligt går att se hur variablerna 
är kopplade till varandra.  

3.3. Datainsamlingsmetod 

Data som samlas in går att dela in i två områden, det kan antingen vara 
sekundärdata eller också primärdata (Christensen, et al. 2010). Sekundärdata 
utgör den data som blivit insamlad tidigare, alltså data som redan finns 
tillgänglig vid den tidpunkt då den aktuella undersökningen sker. Det kan vara 
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information som finns inom organisationen eller inom olika typer av offentliga 
och kommersiella databanker. Primärdata är information som uppkommer 
under själva undersökningsprocessen och som alltså samlas in direkt från 
källan (Aspers 2007). Det kan ske genom olika typer av metoder, exempelvis 
intervjuer, och utmärker sig genom att enbart vara skapat för forskarens 
frågeställning.  

Uppsatsen bygger på insamlad information som utgörs av både primärdata 
respektive sekundärdata. Den största delen utgörs av primärdata, som 
samlades in genom personliga intervjuer och telefonintervjuer med personer 
som i sin dagliga roll hanterar sociala medier på något sätt. Uppsatsens 
inledning och teoriavsnitt grundar sig på även på sekundärdata.  

3.3.1.  Val av respondenter  

Då studiens inriktning är att undersöka om sociala medier används som ett 
kommunikationsverktyg på ett fördelaktigt och strategiskt sätt av företag har 
intervjuerna genomförts med dels personer som har det huvudsakliga ansvaret 
för sociala medier på företagen samt personer som, i sin yrkesroll, dagligen 
arbetar med sociala medier. Valet av respondenter har styrts av författarnas 
egna antaganden om att dessa besitter rätt kompetens för att kunna besvara  
undersökningens frågor. 

Nedan listas de respondenter som intervjuats i denna undersökning:  

Ø Carl-Gustaf Carlsson - CGC (VD) 

Ø Emma Lindgren - Paviljongen City (Ansvarig sociala medier) 

Ø Daniel Jansson - Retriever (Analytiker av bevakare av sociala medier) 

Ø Jenni Laapotti - Löfbergs Lila (Marknadsavdelningen) 

Ø Jörgen Kalitzki – Färjestad BK (Press- & Informationschef) 

Ø Olle Hallberg - Karlstads Universitet (Webbkommunikatör) 

Ø Maria Gustavsson - Glitter (Butiksansvarig) 

3.3.2.  Interv ju för farande 

I den kvalitativa studien användes ostrukturerade intervjuer, till skillnad från i 
den kvantitativa där undersökningen sker genom strukturerade intervjuer eller 
också enkätundersökningar (Christensen, et al., 2010). Författarna valde att 
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använda sig av semistrukturerade intervjuer eftersom detta ger större möjlighet 
för utveckling av frågor och förändring av den från början uppsatta planen för 
intervjun, samt mer utrymme för flexibilitet vid själva intervjuerna. 
Författarnas undersökning har utgjorts av intervjuer med respondenter väl 
insatta inom ämnet sociala medier, där en intervjuguide med öppna frågor 
användes. Detta för att höja kvaliteteten i informationen och ge 
respondenterna utrymme att själva styra huruvida intervjun utvecklar sig, och 
därigenom fånga respondenternas egna tankar och uppfattningar (Holme & 
Solvang, 1991). Författarna har under samtliga intervjuer använt diktafon för 
att spela in och lagra informationen som kommer fram, för att sedan återigen 
kunna spela upp respondentens svar. Intervjuerna tog i genomsnitt fyrtio 
minuter..  

3.3.3.  Avrapporter ing 

Intervjuerna som gjordes, det vill säga både de personliga samt 
telefonintervjuerna, spelades in med hjälp av en diktafon. Inspelning under ett 
samtal kan ha en negativ inverkan på respondenten, om denne känner sig 
utpekad och upplever att svaren används på ett sätt som inte är önskat 
(Christensen, et al. 2010). För att motverka denna negativa effekt informerades 
respondenterna om inspelningen innan intervjun startade. Efter att 
intervjuerna avslutades valde författarna att göra en transkribering på samtliga 
intervjuer.  

3.4. Källkritik 

Med reliabilitet menas att det material som samlats in ger tillförlitliga resultat. I 
en kvalitativ analys handlar reliabilitet om hur många gånger samma 
undersökningsresultat kan upprepas om studien lagts upp på ett identiskt eller 
liknande sätt (Christensen, et al., 2010). En mätning som är fullständigt reliabel 
har inga slumpmässiga fel. För att en kvantitativ mätning ska vara valid måste 
således reliabiliteten också vara god. Validiteten på det insamlade materialet är 
också viktigt, materialet måste alltså vara giltigt och forskaren ska verkligen ha 
mätt det som var avsikten med undersökningen. Dessa två begrepp, reliabilitet 
och validitet, talar för värdet av intervjun. Materialet som samlats in ska även 
spegla källan, vilket underlättar forskaren att få valid information vid en 
kvalitativ undersökning eftersom forskaren har närmare kontakt med det som 
studeras (Lantz, 1993; Holme & Solvang, 1997).  
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När en marknadsundersökning genomförs måste analysen vara både pålitlig 
och trovärdig för att undersökningen, dess resultat och slutsatser skall vara till 
någon nytta (Christensen, et al., 2010). Resultatet av kvalitativa data är till stor 
del relaterad till och beroende av sammanhanget, d.v.s. det är inte möjligt att 
separera det som studeras från sitt sammanhang, på grund av att kvalitativa 
data genereras i någon form av fallstudie där en mängd variabler från några få 
enheter studeras.  

Denna studie bygger på intervjuer med ett antal respondenter där samtliga 
sysslar med sociala medier på något vis, en del mer än andra. Studiens resultat 
kan därför kritiseras av att urvalet av respondenter skett slumpmässigt, där 
kvalitén på responsen varierar oerhört mellan de olika intervjuerna.  

3.5. Sammanfattning av metod 

Författarna har i detta metodkapitel redogjort för det hermeneutiska 
förhållningssättet då det ansågs som mest lämpligt, eftersom syftet var att 
skapa en förståelse och insyn i företags sätt att använda sociala medier 
fördelaktigt som marknadsföringskanal och verktyg. Då undersökningen också 
är av explorativ karaktär, det vill säga en upptäckande undersökningsform, har 
författarna valt abduktion som angreppssätt. Författarna har genomfört 
intervjuer med bland annat ett antal personer som ansvarar för sociala medier 
på företag i Karlstad och även en telefonintervju med en medieanalytiker i 
Stockholm. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. Denna studie 
består av primärdata som genererats av dessa intervjuer, och sekundärdata som 
har hämtats från artiklar och litteratur som behandlar ämnet.  
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4. EMPIRI 

Detta kapitel ämnar inledningsvis introducera de respondenter som bidragit med det 
empiriska materialet för denna undersökning. Primärdata presenteras sedan i förhållande 
till respektive forskningsfråga 1, 2 och 3. Redogörelsen av empirin är därmed summerande 
av de svar som samlats in under de semistrukturerade intervjuerna.  

 

Figur 3. Empirisk presentation (egen modell) 

4.1. Presentation av respondenter 

Nedan följer presentationer av de respondenter som intervjuats och bidragit 
med det empiriska materialet. Detta för att ge läsaren en möjlighet att bilda en 
enkel uppfattning om respondenternas funktioner. En kort beskrivning om 
verksamheter som respondenterna företräder ges även i presentationerna. 

4.1.1.  Användare av soc ia la medier  som 
marknadsför ingskanal 

Carl Gustav Carlsson, CGC 

CGC är ett familjeföretag och grundades 1924 som klädbutik för herrar av 
Carl Gustaf Carlsson på Kungsgatan i Karlstad (CGC 2014). Idag är Carl 
Gustav Carlsson (med samma namn), barnbarn till grundaren och VD för 
företaget samt ansvarig för marknadsföring via sociala medier. 

Emma Lindgren, Paviljongen City 

Paviljongen City är en klädbutik etablerad på Drottninggatan i Karlstad som 
med fokus på märkeskläder och personlig service (Paviljongencity 2014). 
Emma Lindgren är dotter till VD och inköpsansvarig Maria Lindgren och 
arbetar som säljare i butiken. Emma är också ansvarig för marknadsföring via 
sociala medier. 
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Jenni Laapotti, Löfbergs  

Löfbergs är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier och grundades år 
1906 (Löfberg 2014). Huvudkontoret ligger i Karlstad och företaget har egna 
rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Jenni Laapotti är 
marknadsanalytiker samt social media ansvarig och administratör på Löfbergs. 
Till hennes huvuduppgifter hör det dagliga drivandet av social media, analys 
kring digital och social media samt övriga marknadsanalytiska uppgifter som är 
både konsument och produkt specifika.  

Jörgen Kalitzki, Färjestad BK 

Färjestad BK hockeyförening grundades den 10 november 1932 i Håfströms 
kiosk på Färjestadsvägen i närheten av det som idag är Löfbergs Lila Arena 
(Farjestadbk 2014). Jörgen arbetar inom kommunikations- och media 
avdelningen på Färjestad BK som kommunikationschef. Han ansvarar för all 
marknadsföring och kommunikation via sociala medier. 

Maria Gustavsson Westlund, Glitter (Bergvik Köpcenter) 

Glitter är en verksamhet som erbjuder mode och håraccesoarer samt olika 
sorters bijouterier, hår snoddar, kepsar, skärp osv. (Glitter 2014). Den första 
Glitterbutiken öppnade år 1992 i Skövde och finns idag i över 250 
Glitterbutiker runtom i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Maria 
Gustavsson Westlund är en av personalen i butiken i Bergvik Köpcenter. 
Maria ansvarar som mellanhand för de sociala medierna som sker via 
huvudkontoret.  

4.1.2.  Bevakare av soc ia la medier  som 
marknadsför ingskanal 

Daniel Jansson, Retriever 

Företaget Retriever är Nordens ledande leverantör av mediebevakning, verktyg 
för redaktionell research, medieanalys samt företagsinformation (Retriever 
2014). Retriever arbetar med att ge företag snabb tillgång till all relevant 
information från tidningar, magasin, radio, tv, web och sociala medier. 
Retriever ägs av TT och Norska NTB. Daniel Jansson är vår respondent på 
Retriever och hans titel är ”Nordic Social Media Manager”. I rollen som 
NSMM på Retriever ingår fyra övergripande uppgifter: försäljning, utveckling, 
utbildning och marknadsföring. 
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Olle Hallberg, Karlstad Universitet 

Karlstads universitet är Sveriges yngsta universitet och bildades år 1999. Idag 
har universitetet drygt 1 200 anställda och cirka 16 000 studenter (Kau 2014). 
På universitetet arbetar Olle Hallberg som webbkommunikatör. Hans funktion 
är att ansvara för universitetets närvaro i sociala medier samt att han är 
förvaltningsledare för webb och kommunikatör för fakulteten för hälsa, natur- 
och teknikvetenskap (Kau 2014). 

4.2. Sammanställning av primärdata i förhållande till 
forskningsfrågor  

Nedan följer en redogörelse av empiriskt material som består av summeringar 
av de svar på de frågor som är kategoriserade under forskningsfrågorna 1, 2 
och 3 och som samlats in under de semistrukturerade intervjuerna.  

4.2.1.  Empiri  forsknings fråga 1:   

Hur använder små och medelstora företag sociala medier som marknadsföringsverktyg?  

Enligt respondenterna i denna undersökning används sociala medier som 
marknadsföringsverktyg i olika stor utsträckning och på olika sätt. 

Löfbergs 

Laapotti2 berättar att de använder sociala media kanaler på två olika sätt. Dels 
riktar sig Löfbergs till företagskunder och dels mot slutkonsumenter där de 
valt att kommunicera olika beroende på vilken mottagaren är. Vad gäller 
slutkonsument används i huvudsak kommunikation om ”ett gott kaffe” medan 
en kommunikation med hållbarhetsfokus, ”ett kaffe som gör gott” riktas mos 
företagskund. Löfbergs använder också olika kanaler beroende på mottagare. 
Facebook och Instagram är mer riktad till konsumenter eftersom det är där de 
flesta konsumenter finns, medan LinkedIn och Twitter är mycket tydligare 
kommunikationsverktyg för företag och kunder, enligt Laapotti. De anpassar 
sedan marknadsföring genom social medier till övrig marknadsföring. Laapotti 
berättar att de arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där de tänker ut vad som 
passar på både sociala medier och övrig digital media. Hon berättar att de ännu 
inte riktigt vågat ta hela steget till att till största delen använda sociala medier 
men att ett skifte håller på att ske i nuläget. En större del av budget beräknas 

                                                
2Jenni Laapotti, Marknadsavdelningen Löfbergs, intervju den 4 april 2014. 
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gå till sociala medier från och med nästa räkenskapsår. I dagsläget används 5 % 
av budgeten till sociala media. 

CGC 

På CGC används två sociala media kanaler för att marknadsföra butiken och 
dess produkter, dessa två är Facebook och Instagram. Verksamheten använder 
sociala medier när de har en kampanj eller annonserar om till exempel nyheter 
i butiken berättar Carlsson3. Då fotar de nyheten och lägger upp det på 
Facebook och Instagram tillsammans med en kort text. De använder främst 
sociala medier för att nå den yngre konsumenten, den som är aktiv via sociala 
medier och inte längre läser traditionell marknadsföring i vanliga 
papperstidningar, enligt Carlsson. Han anser också att det är ett mycket billigt 
sätt att nå många konsumenter på, i och med att det inte kostar något och att 
det går smidigt och snabbt att få ut informationen. 

Paviljongen City 

På Paviljongen city berättar Lindgren4 att de använder Facebook, Instagram, 
Twitter samt en blogg för att marknadsföra butiken och dess produkter. Hon 
anser att det är ett bra sätt för butiken att nå ut till mycket folk och för nästan 
ingen kostnad alls. Det går snabbt och det är enkelt, menar Lindgren. Hon och 
hennes kollegor tar foton på delvis produkter som de lägger ut via kanalerna, 
men de fotar också helbilder på hur det ser ut i butiken och marknadsför via 
sociala medier för att förmedla en känsla gentemot deras kunder. Mitt i 
butiken finns till exempel en soffgrupp som ska ge kunden möjlighet att sitta 
ner en stund och som finns för att skapa en viss typ av hemmamiljö, berättar 
Lindgren. Hon anser att butiken inte har något att förlora på att använda 
sociala medier och att de ofta har kunder som kommer in och säger att de sett 
deras produkter på de sociala media kanalerna de använder, innan besöket.  

Färjestad BK 

På Färjestad BK berättar Kalitzki5 att hockeyföreningen använder Facebook, 
Twitter, Instagram och Youtube. De använder de olika kanalerna i varierande 
syften, dels i informativt syfte men också i såväl kommunikativt syfte som 
kommersiellt syfte. Det informativa flödet innehåller nyheter kring laget, 
spelartruppen och information inför matcher etc. medan det kommunikativa 

                                                
3 Carl Gustav Carlsson, ansvarig för sociala medier CGC, intervju den 10 april 2014. 
4 Emma Lindgren, ansvarig för sociala medier Paviljongen City, intervju den 10 april 2014. 
5 Jörgen Kalitzski, Presschef Färjestad BK, intervju den 29 april 2014. 
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flödet innehåller mer dialog med fans och supportrar för att skapa relation. 
Kalitzki säger att Twitter är en väldigt rak kanal in på de stora mediabolagen. 
Kvällstidningar och lokala tidningar scannar av Twitter kontinuerligt, vilket gör 
att de kan på ett väldigt snabbt och effektivt sätt nå ut med den information 
och nyheter som föreningen vill nå ut med, menar Kalitzki. Facebook är en 
kanal vilken de direkt kommunicerar med fans och supportrar. Där skriver de 
exempelvis ofta ”Kom ikväll, vi behöver stöd” till fansen. De publicerar bilder 
och text men även rörlig bil och som får en enorm spridning, enligt Kalitzki. 
Instagram används mer i syfte att höja stämning och uppmuntra känslor, till 
exempel inför matcher, därmed är denna kanal mer relationsbyggande och 
känslofylld. Kommunikationen på Instagram är därmed inte direkt 
kommersiell utan snarare indirekt kommersiell, enligt Kalitzki. De visar 
exempelvis bilder då spelarna värmer upp eller liknande, berättar han. 
Föreningen har sammanlagt nästan 64 000 medlemmar på sitt Facebook 
konto, 10 000 följare på Instagram och 10 000 på Twitter. Kalitzki menar att 
det är väldigt höga siffror och påstår att de är bland de främsta av Sveriges 
hockeyföreningar aktiva på sociala medier och med högst följarsiffror om man 
talar om renodlade hockeyfans och bortser från föreningar med fotbollsfans 
inom samma kanal. 

Glitter 

På Glitter används Facebook, Instagram och även en egen blogg som är 
länkad till via hemsidan, berättar Gustavsson6. Hon fortsätter med att förklara 
att eftersom de är en kedja sköts det mesta som händer på de sociala medierna 
centralt via huvudkontoret. Det går till på så sätt att Maria med resterande 
personal i butiken får in olika kampanjbilder bland annat som de då skickar 
vidare till exempelvis deras Facebook-sida, där dessa läggs upp så att de lokala 
konsumenterna i Karlstad får tillgång till denna kampanj. Syftet med att Glitter 
använder sociala medier i sin marknadsföring anser Gustavsson vara för att 
det är ett bra sätt att få ut deras erbjudanden och kampanjer till kunderna så att 
de upplever att det händer något nytt i butiken. De har märkt att det finns 
kunder som kanske normalt sett inte kommer till deras butik annars men som 
befinner sig på dessa sociala medier och får upp intresset för att besöka 
butiken. De sociala mediekanalerna har visat sig vara populärt hos Glitters 
stamkunder, som genom dessa hela tiden blir uppdaterade med kampanjer och 
nyheter. 

                                                
6 Maria Gustavsson Westlund, ansvarig för sociala medier Glitter,  intervju 25 april 2014. 
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Retriever 

På mediabevakningsföretaget Retriever berättar Jansson7 att de ser en generell 
ökning av användningen av sociala medier såväl hos företag, myndigheter, 
organisationer och privatpersoner. Han säger att de som mediebevakare ser att 
sociala media frågan oftast hamnar hos en webbkommunikatör som ansvarar 
för en verksamhets hemsida och att den personen visserligen har en del koll 
men att en kunskap om kundspecifika frågor i social medier oftast saknas. 
Enligt Jansson har utvecklingen gått från kundtjänst via telefon, till 
mailkontakt där företag blev tvungna att ändra funktionalitet och till att hålla 
en annan ton. Det var inte lika enkelt att skämta etc. genom ett skriftligt mail. 
Janson fortsätter med att dra sociala medier som parallell till detta och menar 
att det var ytterligare ett steg i utvecklingen där företaget var tvungen att 
återigen ändra tonen. Företagen har generellt också svårt att inse att detta är 
resurskrävande och många har inte kommit så långt att de förstått att de måste 
ha folk anställda för att arbeta med detta, berättar Jansson. Trenden är dock att 
fler och fler företag blir allt mer införstådda och inser vikten av att vara aktiva 
på sociala medier, påstår han. 

Karlstad Universitet 

På Karlstad Universitet berättar webbkommunikatör Hallberg8 att han i 
huvudsak ser företag använda Facebook och Twitter som primär 
kommunikationskanal, men att kanalerna främst används som en ytterligare 
informationskanal där företag endast sänder ut information, utan att 
kommunicera med användarna. Många verksamheter har ännu inte riktigt 
förstått styrkan i sociala medier, medan vissa verksamheter är riktigt skickliga 
på att skapa ett slags ”community” bland sina digitala anhängare där de 
verkligen låter användarna komma till tals. Sociala medier handlar om 
kommunikation snarare än information och kräver att fler än en part deltar i 
diskussionen, vilket också är ganska tidskrävande.  Hallberg säger också att 
han förstår att till exempel mindre företag har svårt att lägga ner arbetstid på 
att underhålla sin Facebook-sida, men han anser att de då bör ställa sig frågan 
om det är någon vits att finnas där överhuvudtaget. Det kan ha negativ 
effektiv effekt om företag existerar på sociala medier men struntar/missar i att 
svara på frågor. I slutändan sprids detta av en missnöjd användare och kan få 
spridning snabbt och effektivt. En situation som kanske inte skett om 
verksamheten inte använt sig utav sociala medier kanalen alls, menar Hallberg. 
                                                
7 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
8 Olle Hallberg, Kommunikationschef Karlstad Universitet, intervju 15 april 2014. 
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Om företag däremot finns på sociala medier, genom kompetens och satsad tid, 
kan de få missnöjda kunder att få en positiv syn på företaget igen, påpekar 
han. I grund och botten handlar sociala medier om kundtjänst som intagit en 
ny arena. 

4.2.2.   Empir i  forsknings fråga 2:   

Finns det inom företagen någon strategisk plan för hur sociala medier ska användas som 
marknadsföringsverktyg?  

Enligt respondenterna existerar strategiskt plan för användning av sociala 
medier i varierad grad. 

Löfbergs 

Enligt Laapotti9 är Löfbergs strategi i dagsläget att alltid vara nära kund, alltid 
öppen, inte tala negativt om konkurrenter och att det ska finnas en gemenskap 
i alla kanaler. D.v.s. om företaget använder en övergripande kampanj bör det 
även genomsyras så att allt hänger ihop. Det är viktigt att inte göra en sak på 
Instagram exempelvis, och något helt annat på Facebook, utan att det hänger 
ihop på något sätt fortsätter Laapotti. Löfbergs hade föregående år mycket 
föreningsfokus där de skänkte hela deras reklambudget till föreningar och 
sedan lyfte fram i dessa i reklamkampanjer. Då använde de sig av budskapet 
"en god anledning att ses", föreningsverksamhet, där tanken att konsumenten 
kan lära sig mycket och dela med sig osv. Till skillnad från idag där kampanjen 
Kalle och Lotta dansar används som ska skicka ut budskapet att "gamla vänner, 
en god anledning att ses", och att åter träffas och återse varandra genomsyrar 
alltihop, på konsumentsidan. Och på kundsidan använder Löfbergs i nuläget 
"brygg en bättre värld" med det sociala ansvaret och "ett gott kaffe som gör 
gott". 

CGC 

CGC har en strategi som går ut på att jobba kontinuerligt, enligt Carlsson10. 
Tidigare gjordes det annonseringar i tidningar och dessa lades även ut på 
Facebook och Instagram. Funderingar börjar infinna sig på om företaget 
endast skall göra dessa på de sociala medierna istället för att annonsera i 
tidningarna. Respondenten menar att företaget då kan jobba mer frekvent med 
detta men att problemet är att tiden inte räcker till fastän den egentligen borde. 

                                                
9 Jenni Laapotti, Marknadsavdelningen Löfbergs, intervju den 4 april 2014. 
10 Carl Gustav Carlsson, ansvarig för sociala medier CGC, intervju den 10 april 2014. 
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Detta problem beror på enligt Carlsson att antalet anställda minskar mer och 
mer på arbetsplatsen och att de som blir kvar får utökade arbetsuppgifter. 
Respondenten har insett att en skärpning måste ske, och detta genom fler 
inlägg per vecka så det hela tiden sker något nytt. Detta är strategin enligt 
CGC. Utöver det finns funderingar kring tävlingar och andra aktiviteter, men 
här har de inte varit lika aktiva.  

Paviljongen City 

På Paviljongen City finns i nuläget ingen strategi vad gäller användning av de 
olika sociala mediekanalerna, enligt Lindgren11. Respondenten har däremot 
tillsammans med sina  kollegor diskuterat igenom hur de bör vara verksamma 
på de kanaler som används. De gör också observationer av följarnas reaktioner 
på exempelvis Instagram, berättar Lindgren. Genom dessa observationer har 
företaget upptäckt att utfallet inte blir lika stort då fler bilder läggs ut vid 
samma tillfälle, som då en bild publiceras tidigt på förmiddagen, en annan vid 
lunchtid och ytterligare en bild senare på eftermiddagen. Publiceringen av 
bilder anpassas därmed för att få en större spridning och ett bättre utfall. De 
som arbetar i butiken tar även hjälp av personliga erfarenheter av sociala 
medier i sin användning av dessa kanaler som marknadsföringsverktyg, 
berättar Lindgren. 

Färjestad BK 

Färjestad BK har ingen uttalad strategi för hur de ska använda sociala medier 
som marknadsföringsverktyg, men de har en tydlig och skriftlig värdegrund 
som påverkar allt de gör i sociala medier, enligt Kalitzki12. Denna värdegrund 
syftar till att skapa ett så stort intresse som möjligt hos kunden för köp av 
matchbiljett. Kalitzki påpekar också att kvantiteten inom sociala medier i form 
av exempelvis många följare inom en kanal, inte är det samma som att 
företaget gör konkreta vinningar. Han anser dock att kanalerna tydligt visar på 
att intresset för föreningen är stort. 

Glitter 

Glitter har en strategi som går ut på att de vid varje ny kampanj får olika filer 
med erbjudanden, bilder och sådant på deras produkter i butiken som de 
sedan lagt upp, berättar Gustavsson13. Dessa mailas sedan ut en gång i veckan 

                                                
11 Emma Lindgren, ansvarig för sociala medier Paviljongen City, intervju den 10 april 2014. 
12 Jörgen Kalitzski, Presschef Färjestad BK, intervju den 29 april 2014. 
13 Maria Gustavsson Westlund, ansvarig för sociala medier Glitter,  intervju 25 april 2014. 
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till centrets Facebook-sida eftersom det är viktigt att det läggs in på center-
sidan för att den på så sätt hela tiden uppdateras med nya saker. Gustavsson 
anser att det är viktigt för Glitter att de har en strategi för hur det används, 
eftersom kunderna ska kunna se de olika erbjudandena hela tiden och det då 
fungerar som en påminnelse om dem, vilket sedan ska locka dem till butiken. 

Retriever 

Jansson14 tycker att det är extremt viktigt att ha en tydlig strategi som företag 
innan de ger sig ut i sociala medier. Han menar att om företaget gör något 
misstag i sociala medier är det bättre om de innan har tänkt igenom den en 
eller två gånger, eftersom effekten av sociala medier blir lite större än om det 
handlar om t.ex. en dålig direktmarknadsförings-kampanj. En dålig 
direktmarknadsförings-kampanj ger kanske resultatet att ingen köper 
produkterna, men det är ingen som sprider det vidare på samma enkla sätt 
som om något dåligt sker på Facebook, vilket får en viral effekt som kanske 
sänker varumärket, förklarar han. Sedan finns de som uttrycker att all 
publicitet är bra publicitet, men han håller inte med dessa, framförallt inte när 
det gäller sociala medier. Det är viktigt att förstå att när företag börjar jobba 
med sociala medier kommer det att krävas resurser, och att det därför tänkts 
igenom en strategi noga, vilket inte alltid Jansson tror att företag gör. Han 
föreslår att om företag ska använda sig av sociala medier måste de först titta på 
vad företagets övergripande kommunikationsplan är och utifrån den se vilken 
målgrupp man har, och hur de i sin tur kan nå dessa. De får segmentera och 
titta på i vilken typ av kanal de målgrupperna finns, och en strategi görs för 
hur de använder sig av varje kanal, så att inte varje enskild kanal ser precis 
likadan ut. Den typen av strategi bör göras innan en hemsida startas upp, anser 
Jansson. 

Karlstad Universitet 

Hallberg15 på Karlstads universitet anser att det är ett perfekt tillfälle att fånga 
upp användarnas åsikter och tankar, vilket enligt honom är omöjligt att göra 
genom t.ex. en vanlig webbsida, anser Hallberg. Det öppnas en möjlighet att 
träda in i arenor där vi traditionellt sätt aldrig kunde vara, som i 
privatpersoners vardagsrum eller i deras "kvällskollande på Facebook", 
förklarar han. Han återkommer till att det i slutändan handlar om vikten av att 
ha en smart och genomtänkt strategi för att undvika motsatt effekt.  

                                                
14 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
15 Olle Hallberg, Kommunikationschef Karlstad Universitet, intervju 15 april 2014. 
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4.2.3.   Empir i  forsknings fråga 3:   

Följs användningen av sociala medier som marknadsföringsverktyg upp eller mäter företagen 
några resultat?  

Enligt respondenterna i denna undersökning sker mätning av resultat i väldigt 
olika utförandeformer och på skilda nivåer. 

Löfbergs  

Enligt Laapotti16 gör Löfbergs mätningar på många olika sätt, dels mäter de 
hur mycket det pratas om dem, det s.k. ”share of voice”, detta mått jämförs 
sedan med konkurrenter. Hon fortsätter sedan med att förklara att de även kan 
mäta antalet fans, hur ofta de interagerar med företaget och hur långt de lyckas 
nå ut till dessa. För att göra dessa mätningar tar Löfbergs hjälp av 
mätningsföretaget Retriever. Mätningarna behöver nödvändigtvis inte ha 
direkt att göra med sociala medier, menar Laapotti, utan det kan även handla 
om att mäta trender i Sverige och sedan utifrån dessa dra slutsatser. Det är en 
tuff utmaning att göra dessa mätningar för att se hur nära kunden företag är, 
förklarar Laapotti, men just att komma närmare kunden är ett mål som 
Löfbergs har med användningen av sociala kanaler. Enligt henne är det viktigt 
att mäta, inte bara för att få kunskap om till hur stor del företaget syns där ute, 
utan också för att se om investeringen som gjorts har varit lönsam, och även 
för att investeringarna sker på rätt typ av kanaler. De skulle kunna bli mycket 
bättre på att mäta, fortsätter hon, men eftersom det är svårt, tar tid och är 
kostsamt uppstår det svårigheter. Avslutningsvis antyder Laapotti på att 
utvecklingar möjligen kan ske i framtiden för Löfbergs, men att eftersom de 
inte funnits på de sociala medierna länge, tar de därför ett steg i taget.  

CGC 

På CGC berättar Carlsson17 att de inte mäter några resultat genom att använda 
något annat företag eller verktyg till hjälp. Han säger att det kostar pengar och 
att han är tveksam till det eftersom många företag erbjuder olika tjänster men 
att de som företagskund saknar kunskap om vad de får ut av det. Vi skulle 
såklart vilja mäta alla marknadsföringsaktiviteter vi gör, för att veta vad vi gör 
rätt och fel, anser han. Även om det är svårt att se resultat direkt kanske vi får 
nya kunder i längden genom att göra det. Carlsson berättar att det saknas 
kunskap om social medier inom företaget och att de inte vet vilka kanaler de 

                                                
16 Jenni Laapotti, Marknadsavdelningen Löfbergs, intervju den 4 april 2014. 
17 Carl Gustav Carlsson, ansvarig för sociala medier CGC, intervju den 10 april 2014. 
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kan använda mest fördelaktigt, men de har i nuläget heller inga planer på att 
införa något mätningsverktyg eller ta hjälp med att mäta deras insats på sociala 
medier. Han säger att de kollar statistik, framförallt på Facebook, och att de 
ser hur många som varit inne på deras sida och varit verksamma. Om 
följarsiffrorna sjunker i antal måste de hitta på något nytt, annars tröttnar 
kunden på att besöka sidan, menar Carlsson. Han är också noggrann med att 
tillägga att deras viktigaste marknadsföringsyta är butikens stora skyltfönster 
etablerade mitt i staden, vilket ger mycket exponering och uppmärksamhet. 

Paviljongen City  

Enligt Lindgren18 på Paviljongen City har de inte riktigt någon uppföljning på 
resultaten efter att ha använt dessa sociala mediekanaler annat än den 
uppföljning som finns möjlig på Facebook, där antalet visningar går att ses på 
ett visst inlägg och antalet "gillare" på respektive inlägg. På Instagram har 
respondenten tillsammans med sin kollega satt upp delmål som handlar om att 
ett visst antal följare och "gillningar" skall ha uppnåtts vid en viss tidpunkt 
eller månad. Vid slutet av maj är ett mål att ha lyckats få 600 följare t.ex. Här 
observeras följarna mer, vad de gillar att se osv, eftersom ju fler som gillar 
desto fler kommer att se det. Desamma gäller på Facebook, här har även 
Paviljongen City mätningar på t.ex. hur många nya följare de lyckas få per dag. 
Enligt Lindgren finns troligen informationen tillgänglig utan att man behöver 
kolla upp det själv. De använder sig inte av något externt företag för hjälp till 
detta. Respondenten fortsätter med att förklara anledningen till att företaget 
valt att inte mäta några resultat i större utsträckning, vilket beror på att de är 
ett litet företag och hade de varit större anses mätningen mer självklar för att 
kunna nå ut till fler. Deras syfte med dessa kanaler är i nuläget att kunden skall 
erbjudas en ytterligare möjlighet att kunna se allting. 

Färjestad BK 

Kalitzki19 på Färjestad BK anser att de inom föreningen är dåliga på att mäta 
effekter av deras insatser inom sociala medier. De har däremot sett att antalet 
följare kontinuerligt ökar på deras kanaler och ser det som ett svar på att deras 
agerande inom kanalerna är bra. ”Vi tror att det vi gör är bra, men vi behöver 
hjälp med analyser och instrument som kan hjälpa oss att ta arbetet till nästa 
nivå”, berättar Kalitzki. Han säger också att det troligen kommer bli 
oundvikligt framöver. Det kommer komma en tid då de blir tvungna att lära 

                                                
18 Emma Lindgren, ansvarig för sociala medier Paviljongen City, intervju den 10 april 2014. 
19 Jörgen Kalitzski, Presschef Färjestad BK, intervju den 29 april 2014. 
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sig att utnyttja sociala medier mer strategiskt, vilket kommer göra det svårare 
att balansera arbetet mellan att vara ”en kompis på nätet” och en strategisk 
utnyttjare. Han tror också att det kan vara lätt att göra fel inom de sociala 
medierna och därmed lätt att tappa förtroende. Inom sociala medier för den 
typ av verksamhet som de driver förekommer det också många negativa 
effekter av den snabba spridning som kanalerna för med sig. Det är mycket 
känslor inblandade i hockey och när det går sämre för Färjestad laget skrivs 
det hånfulla yttranden om personer involverade i föreningen på de sociala 
medierna, berättar Kalitzki. Användarna brukar ett brutalt språk på internet 
och som de inte skulle använda i verkligheten. Det kan skada föreningens 
varumärke om inte Färjestad möter upp kommentarerna professionellt eller 
om destruktiva kommentarer inte tas bort skyndsamt, menar Kalitzki. 

Glitter 

På Glitter förklarar Gustavsson20 att hon inte vet om företaget följer upp och 
mäter några resultat då detta är sådant som i huvudsak utförs av  
huvudkontoret. De som arbetar i butiken får därmed inte ta del av några 
siffror eller resultat, men trots liten insyn i detta upplever Gustavsson att 
sociala medier ger resultat. På grund av att huvudkontoret styr detta kan 
respondenten inte heller svara på om Glitter tar hjälp av något externt 
mätningsföretag eller inte. Gustavsson berättar också att hon tycker det är 
viktigt att mäta resultat, eftersom företaget genom detta kan få bättre insikt i 
om marknadsföring via sociala medier sköts korrekt. Även om de inte gör 
egna mätningar får de god respons ifrån kunder som sett deras aktiviteter på 
sociala medierna, berättar Gustavsson. 

Retriever 

Jansson21 på Retriever menar att det är väldigt viktigt att mäta resultat av sina 
insatser inom sociala medier. Företag har gjort marknadsundersökningar och 
analyser i alla tider det gäller även inom sociala medier, säger han. Vidare anser 
han att även de företag som inte är aktiva inom sociala medier bör göra 
marknadsundersökningar gällande sina produkter inom dessa kanaler, för att få 
en uppfattning om hur produkten omtalas och diskuteras och om de kan 
förbättra produkten. Dels kan företag använda olika externa medier, tv-byråer 
eller som vårt mätningsföretag, berättar Jansson. Han berättar att för fem år 
sedan var sociala medier relativt billigt, men idag tar man som företag hjälp av 

                                                
20 Maria Gustavsson Westlund, ansvarig för sociala medier Glitter,  intervju 25 april 2014. 
21 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
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en firma och betalar för arbetet. Har däremot företaget internt väldigt duktiga 
och inflytelserika personer som kan sociala medier och strategier för arbetet 
kan företaget komma någorlunda billigt undan genom att utnyttja dem, hävdar 
han. Detta är troligen en genväg som många företag tar och lägger exempelvis 
över ansvaret för arbetet inom sociala medier på den som sköter webben i 
övrigt, vilket kan innebära att det blir fel spridning och i slutändan också mer 
kostsamt än om företaget tagit hjälp från början. Slutligen är det naturligtvis 
kopplat till resurser, menar Jansson. Större företag som exempelvis kör 
kampanjer World Wide är bättre på att följa upp och mäta resultat av de 
kampanjer de gjort medan den stora massan företag endast lyssnar av, men 
mäter extremt lite ROI. 

Karlstad Universitet  

Enligt Hallberg22 har inte företag varit bra på att följa upp och mäta resultat av 
användningen av sociala medier. Han tycker däremot att de börjar bli duktigare 
på att beräkna exempelvis ROI på sina kampanjer i sociala medier. Han anser 
att det är av stor vikt att mäta dessa resultat, men påpekar att det är ganska 
tidskrävande. Dessutom, fortsätter han, har han svårt att dra slutsatsen till att 
någon sökte till universitetet enbart för att de klickade sig in på deras webbsida 
genom t.ex. ett Facebook-inlägg. 

4.3. Sammanfattning av empiriskt material 

Hur använder små och medelstora företag sociala medier som marknadsföringsverktyg? 

Enligt respondenterna i denna undersökning används sociala medier som 
marknadsföringsverktyg i olika stor utsträckning och på olika sätt. Samtliga 
respondenter använder i stort sett kanaler som Facebook och Instagram för att 
sedan nå ut till deras kunder. Löfbergs anpassar olika sociala mediekanaler 
beroende på mottagare, enligt Laapotti23. Facebook och Instagram riktar de 
mer till konsumenter eftersom det är där de flesta konsumenter finns, medan 
LinkedIn och Twitter är mycket tydligare kommunikationsverktyg för företag 
och kunder, enligt Laapotti. CGC anpassar marknadsföring genom social 
medier till övrig marknadsföring, enligt Carlsson24. De använder Facebook och 
Instagram som kanaler för att marknadsföra butiken och dess produkter. På 
Paviljongen city används Facebook, Instagram, Twitter samt en blogg för att 
marknadsföra butiken och dess produkter eftersom det är ett snabbt, billigt 
                                                
22 Olle Hallberg, Kommunikationschef Karlstad Universitet, intervju 15 april 2014. 
23 Jenni Laapotti, Marknadsavdelningen Löfbergs, intervju den 4 april 2014. 
24 Carl Gustav Carlsson, ansvarig för sociala medier CGC, intervju den 10 april 2014. 
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och enkelt sätt, menar Lindgren25. På Färjestad BK berättar Kalitzki26 att 
Facebook, Twitter, Instagram och YouTube används. De använder de olika 
kanalerna i dels informativt syfte men också kommunikativt och kommersiellt 
syfte. Precis som Färjestad BK använder sig Glitter av de sociala medierna till 
största delen med syftet att hålla användarna informerade om nyheter, 
kampanjer och liknande, berättar Gustavsson27. 

På mediabevakningsföretaget Retriever berättar Jansson28 att de ser en generell 
ökning av användningen av sociala medier såväl hos företag, myndigheter, 
organisationer och privatpersoner. På Karlstad Universitet berättar 
webbkommunikatör Hallberg29 att han i huvudsak ser företag använda 
Facebook och Twitter som primär kommunikationskanal, men att kanalerna 
främst används som en ytterligare informationskanal där företag endast sänder 
ut information, utan att kommunicera med användarna. 

Finns det inom företagen någon strategisk plan för hur sociala medier ska användas som 
marknadsföringsverktyg?  

En utformad tydlig strategi är något som en del av respondenterna har medan 
en annan del verkar sakna, men som samtliga inser är något värt att lägga 
betänketid på. Löfbergs strategi i dagsläget är att arbeta mot målet att alltid 
vara nära kund, alltid öppen, inte tala negativt om konkurrenter och att det ska 
finnas en gemenskap i alla kanaler. CGC har en strategi som går ut på att jobba 
kontinuerligt, anser Carlsson. Glitter har även de en strategi som går ut på att 
lägga upp nyheter och erbjudanden kontinuerligt, för att hålla kunderna 
intresserade, enligt Gustavsson30. På Paviljongen City finns det en strategi när 
det gäller användningen av de olika kanalerna, berättar Lindgren31. Färjestad 
BK har ingen uttalad strategi för dit de ska, men de har en värdegrund som 
utgör allt de gör i sociala medier, menar Kalitzki32. Jansson33 tycker att det är 
extremt viktigt att ha en tydlig strategi som företag innan de ger sig ut i sociala 
medier. Hallberg34 anser även han att det är avgörande att ha en smart och 
genomtänkt strategi, också för att kunna undvika en negativ effekt.  

                                                
25 Emma Lindgren, ansvarig för sociala medier Paviljongen City, intervju den 10 april 2014. 
26 Jörgen Kalitzski, Presschef Färjestad BK, intervju den 29 april 2014. 
27 Maria Gustavsson Westlund, ansvarig för sociala medier Glitter,  intervju 25 april 2014. 
28 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
29 Olle Hallberg, Kommunikationschef Karlstad Universitet, intervju 15 april 2014. 
30 Maria Gustavsson Westlund, ansvarig för sociala medier Glitter,  intervju 25 april 2014. 
31 Emma Lindgren, ansvarig för sociala medier Paviljongen City, intervju den 10 april 2014. 
32 Jörgen Kalitzski, Presschef Färjestad BK, intervju den 29 april 2014. 
33 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
34 Olle Hallberg, Kommunikationschef Karlstad Universitet, intervju 15 april 2014. 



 39 

Följs användningen av sociala medier som marknadsföringsverktyg upp och mäter företagen 
några resultat?  

Mätning av resultatet efter att ha använt sig av sociala medier som 
marknadsföringsverktyg är något som samtliga respondenter inte har gjort till 
stor grad, men som de alla har insett är viktigt nog att fundera på framöver. 
Enligt respondenterna i denna undersökning sker mätning av resultat i väldigt 
olika utförandeformer och på skilda nivåer. Löfbergs gör mätningar på många 
olika sätt, dels mäts antalet fans, hur ofta de interagerar med företaget och hur 
långt de lyckas nå ut till dessa. För att göra dessa mätningar tar Löfbergs hjälp 
av mätningsföretaget Retriever. På CGC berättar Carlsson35 att de inte mäter 
några resultat genom att använda något annat företag eller verktyg till hjälp 
men att de skulle vilja mäta alla marknadsföringsaktiviteter de gör. På 
Paviljongen City existerar inte någon direkt uppföljning på resultat efter att 
annat än den uppföljning som finns möjlig på Facebook, berättar Lindgren. På 
Färjestad BK är de dåliga på att mäta effekter av deras insatser inom sociala 
medier, enligt Kalitzki36. De tittar på antalet följare som kontinuerligt ökar på 
deras kanaler och ser det som ett svar på att deras agerande inom kanalerna är 
bra. De behöver hjälp med analyser och instrument som kan hjälpa dem att ta 
arbetet till nästa nivå, berättar Kalitzki. Jansson37 på Retriever menar att det är 
väldigt viktigt att mäta resultat av sina insatser inom sociala medier. Företag 
har gjort marknadsundersökningar och analyser i alla tider så det gäller även 
inom sociala medier, säger han. Enligt Hallberg38 har inte företag varit bra på 
att följa upp och mäta resultat av användningen av sociala medier. Han anser 
att det är av stor vikt att mäta dessa resultat, men påpekar att det är ganska 
tidskrävande. 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Carl Gustav Carlsson, ansvarig för sociala medier CGC, intervju den 10 april 2014. 
36 Jörgen Kalitzski, Presschef Färjestad BK, intervju den 29 april 2014. 
37 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
38 Olle Hallberg, Kommunikationschef Karlstad Universitet, intervju 15 april 2014. 
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5. ANALYS 

I detta avsnitt presenteras analysen av undersökningen. Analysen grundas på den teoretiska 
delen samt på det empiriska materialet som samlats in under intervjuerna. Analysen är 
precis som empiriavsnittet i denna avhandling uppdelad i tre delar där varje del behandlar en 
forskningsfråga. Avsnittet avslutas med en översikt av användningen av sociala medier. 

5.1. Analys forskningsfråga 1:  

Hur använder små och medelstora företag sociala medier som marknadsföringsverktyg? 

Enligt Bristor (1992) kan företag kan genom att ta en central position i sociala 
nätverk möjliggöra en utveckling av en kooperativ kundrelation som 
karaktäriseras av förbättrat informationsutbyte, förtroende, reciprocitet samt 
färre konfliktuppkomster. Av det empiriska materialet framkommer det att 
respondenterna har olika mycket kunskap om hur sociala medier ska användas 
fördelaktigt som marknadsföringsverktyg. I det flesta fall berättar 
respondenterna att de saknas kunskap inom verksamheten och att de inte vet 
om det arbete de i nuläget lägger ner är det mest gynnsamma, vilket tyder på 
att de i nuläget inte har någon vidare central position inom nätverken och 
därför också saknar en utvecklad kooperativ kundrelation. I flera intervjuer 
framläggs det att respondenten tror eller antar det ena eller det andra, vilket 
tyder på en definitiv otillräcklighet i kunskap inom området. Det framkommer 
också att det skiljer sig från fall till fall vilka kanaler företagen använder, samt 
att de lägger ner olika mycket arbetstid för att underhålla sina kunder inom 
kanalerna. På Löfbergs har man kommit långt att man i nuläget lägger om 
budget för att förbättra resurserna inom sociala medier och där en heltidstjänst 
arbetar med enbart denna typ av marknadsföring. (Laapotti39). Detta tycks 
därmed vara den verksamhet som kommit längs i processen att införa ett 
strategiskt satsande och användande av sociala medier, enligt författarna. 
Löfbergs arbete syns skilja sig från vad gäller exempelvis CGCs användning av 
sociala medier. Det framkommer nämligen att de på Löfbergs har en tydlig 
bild om vem som arbetar aktivt och ansvarar för materialet inom kanalerna 
medan de på CGC varken har någon ansvarig eller kunnig och istället hänvisar 
till marknadsföring via skyltfönster som ett av butikens starkaste verktyg för 
att synas (Carlsson40). Enligt författarna talar detta för en brist i förståelse för 
vikten av den den virala marknadsföringen som enligt Carlsson (2010) idag är 
väldigt framstående och betydelsefull. Enligt Featherstonebaugh (2010) har 

                                                
39 Jenni Laapotti, Marknadsavdelningen Löfbergs, intervju den 4 april 2014. 
40 Carl Gustav Carlsson, ansvarig för sociala medier CGC, intervju den 10 april 2014. 
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nya undersökningar visat att nästan hälften av alla köpare uppfattar att 
betydelsen av sociala medier i deras köpprocess har ökat, men företagen som 
intervjuats verkar inte ha kommit långt att de förstått styrkan av kanalerna, 
med tanke på vad respondenterna berättar samt hur de förhåller sig till 
verktygen. Flertalet respondenter tycks också råda brist i förståelse för vilken 
funktion och styrka kommunikationen kan få, då de oftast pratar om att de 
endast ”finns” på Facebook och Instagram där deras kommunikation i de 
flesta fall och till störta del består utav att sända ut information till kund 
(exempelvis nyheter). Enligt Carlsson (2010) handlar det inte längre om en 
envägskommunikation, "en till flera", där en sändare skickar ut ett budskap till 
flertalet mottagare varav dessa varken förväntas eller har möjligheten att 
besvara budskapet i samma kanal.  Jansson41 på Retriever berättade att företag 
är dåliga på att förstå fördelen med att bevaka sociala medier även om de 
faktiskt inte använder dessa kanaler som marknadsföringsverktyg 
överhuvudtaget. Detta talar också för att företag underskattar den 
kommunikation och information som kan komma ifrån kunderna via de 
sociala media kanalerna. Som Agnihotri et. al. (2012) beskriver det är Sociala 
medier ett verktyg som också möjliggör för företag att bevaka konsumenters 
samtal inom sociala medier och annan köpinformation inom den offentliga 
domänen. Detta är därför en del av verktygens funktion som verkar 
undervärderas och inte tycks användas fullt ut av företagen i undersökningen. 
Också enligt Cooke & Buckley (2008) är möjligheten att bevaka dessa sociala 
interaktioner till stor nytta för företag i deras förståelse för den roll som 
marknadsföring får inom dessa snabba spridningar av idéer. Styrkan i detta 
tycks heller inte vara särskild känd bland respondenterna, då endast en 
respondent (Kalitzki42) nämner detta som en del av det vardagliga arbetet med 
sociala medier, där de arbetar aktivt med att ta bort destruktivt material så som 
negativa kommentarer. Så som Solis (2010) anser att det är nödvändigt för 
företag att gå in och rätta till. Då Kalitzki företräder en hockeyförening där 
mer känslor uppskattningsvis florerar än i de övriga verksamheterna, tyder 
detta enligt författarna på att detta fråga och detta fall bör bedömas specifikt. 
Även om FBK har större kunskap om negativ spridning än övriga 
verksamheter berättar respondenten att de brister i huruvida de kan hantera 
dessa glåpord effektivt, vilket ändå tyder på brist i kunskap, kontroll och 
hantering. 

 
                                                
41 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
42 Jörgen Kalitzski, Presschef Färjestad BK, intervju den 29 april 2014. 
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5.2. Analys forskningsfråga 2: 

Finns det inom företagen någon strategisk plan för hur sociala medier ska användas som 
marknadsföringsverktyg?  

Att ha en utarbetad strategi som innefattar rimliga mål och en plan med 
användningen av sociala medier är enligt Carlsson (2010) nödvändigt. Det 
empiriska materialet visar att respondenterna endast har tänkt på någon form 
av strategi med användandet av sociala medier som marknadsföringsverktyg, 
där strategierna skiljer sig åt.  Laapotti43 och Kalitzki44, även om Kalitzki anser 
att Färjestad BK inte har någon uttalad strategi, talar båda om en strategi som 
handlar om att oavsett i vilka sociala mediekanaler företaget befinner sig i ska 
dessa genomsyra varandra, d.v.s. innefatta en värdegrund som utgör allt 
företaget gör i sociala medier.  Eftersom sociala medier blivit allt vanligare har 
det skett en förändring bland företagens marknadsföringsstrategier (Björnram 
& Lindholm, 2009). Med tanke på de ständiga förändringarna kring sociala 
medier krävs det att gamla teorier kopplas samman med de nya för att lyckas 
skapa en förbättrad kommunikation med sin publik. På Paviljongen City finns 
det en strategi när det gäller användningen av de olika kanalerna som går ut på 
att observera användarnas beteende och efterfrågan, och sedan anpassar sin 
marknadsföring via sociala medier efter detta (Lindgren45). De anpassar alltså 
utläggningen av bilder för att få en större spridning och i sin tur synas mer. 
CGC hanterar sin utläggning på ett annat sätt, med en strategi som går ut på 
att jobba kontinuerligt, där det är viktigt att bilder läggs upp ofta utan närmare 
eftertanke på när användarna är aktiva (Carlsson46). Även Glitter har en 
strategi som går ut på att de sociala mediekanalerna ständigt uppdateras för att 
hålla användarna intresserade så de känner att de vill besöka butiken 
(Gustavsson47). Men Carlsson fortsätter med att berätta om insikten att 
företaget måste bli bättre på den här fronten har uppkommit. Han menar att 
fler inlägg per vecka måste in på kanalerna att det hela tiden händer något nytt. 
Det råder ingen tvekan om att innebörden av en bra och välutarbetat strategi 
inte är självklar här, utan att kvantitet anses vara viktigare än kvalitet, 
tillskillnad från Paviljongen city där Lindgren talar om att en bra genomtänkt 
och planerad bild ger mer än många utlagda bilder på rad. Precis som 
Hallberg48 på Karlstads universitet berättar är det avgörande att ha en smart 

                                                
43 Jenni Laapotti, Marknadsavdelningen Löfbergs, intervju den 4 april 2014. 
44 Jörgen Kalitzski, Presschef Färjestad BK, intervju den 29 april 2014. 
45 Emma Lindgren, ansvarig för sociala medier Paviljongen City, intervju den 10 april 2014. 
46 Carl Gustav Carlsson, ansvarig för sociala medier CGC, intervju den 10 april 2014. 
47 Maria Gustavsson Westlund, ansvarig för sociala medier Glitter,  intervju 25 april 2014. 
48 Olle Hallberg, Kommunikationschef Karlstad Universitet, intervju 15 april 2014. 
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och genomtänkt strategi, också för att kunna undvika en negativ effekt. 
Jansson49 på Retriever instämmer med detta och berättar hur extremt viktigt 
det är att ha en tydlig strategi innan företag ger sig ut i sociala medier. Han 
betonar vikten av att som företag förstå att när de börjar jobba med sociala 
medier kommer det att krävas resurser, och att det därför tänkts igenom en 
strategi noga, vilket inte alltid görs. Hans föreslag är att de först bör titta på 
vad företagets övergripande kommunikationsplan är och utifrån den se vilken 
målgruppen är, och hur de i sin tur kan nå dessa. De får segmentera och titta 
på i vilken typ av kanal de målgrupperna finns, och en strategi görs för hur de 
använder sig av varje kanal, att inte varje enskild kanal ser precis likadan ut. 
Eftersom det finns otroligt många kanaler och valmöjligheter när det gäller 
sociala medier är det viktigt att de är medvetna om vilka de vänder sig till och 
att de får kunskap om var på Internet denna målgrupp finns. Når de 
överhuvudtaget den sökta målgruppen eller behöver de tänka om och förändra 
deras nuvarande strategi är frågan. Penn (2010) menar att det därför är 
betydelsefullt att företag anpassar sitt digitala material efter var denna 
målgrupp håller till för att lyckas nå ut till dem med den information företaget 
sänder ut.  

Solis (2010) anser att det är lika viktigt att företag som använder sig av sociala 
medier håller koll på vad som händer och vad det talas om i konversationer 
där företaget nämns. Detta för att företaget ska kunna vara med och påverka 
konsumenternas åsikter om särskilda situationer för att i sin tur kunna påverka 
konsekvenserna till företagets fördel. Lindgren50 tycker att det är bra att 
användarna har åsikter och hon berättar hur viktigt det är att möta upp den 
kritik som riktas mot företaget inom sociala medier. Hon förklarar att i deras 
försök att möta upp kritik håller de sig på en så pass formell nivå som möjligt, 
för att ge ett rakt och ärligt svar och på så sätt undvika en väldig och 
förmodligen onödigt lång diskussion. Solis (2010) menar att företaget ibland 
behöver gå in och rätta till, förklara sig eller visa att de lyssnar och bryr sig om 
kunderna. Denna process förklaras som en kundtjänst på en helt ny 
socialmedveten nivå. Enligt Jansson51 är vissa företag bättre på kundtjänst än 
andra, och tar Telia som ett exempel på ett företag vars kunder hör av sig till 
dem på sociala kanaler för att de oftast får snabbare svar där. Han menar att 
Telia då kanske har lagt om sin strategi utifrån ett sätt där t.ex. Facebook 
används som en kundtjänst-sida snarare än en reklam-sida. Men det är väldigt 

                                                
49 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
50 Emma Lindgren, ansvarig för sociala medier Paviljongen City, intervju den 10 april 2014. 
51 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 



 44 

stora bolag som har den möjligheten att göra så eftersom det krävs investerad 
tid, resurser och upplärning av de anställda om hur det fungerar i sociala 
medier osv, förklarar han. Agnihotri et. al. (2012) ser också positivt på detta 
och menar att kundservice genom sociala medier ger möjlighet för företag att 
dela information om företagets produkter, tjänster, händelser och 
gemenskapsinitiativ med sina kunder, som i sin tur kan leda till förbättrade 
kundrelationer. 

5.3. Analys forskningsfråga 3:  

Följs användningen av sociala medier som marknadsföringsverktyg upp eller mäter företagen 
några resultat? 

Agnihotri et. al. (2012) talar om att efter observation av säljtekniken hos säljare 
gäller det för dem att skapa en bredare syn på sin roll, där denna syn inte är 
begränsad till endast objektiva resultat utan även innehåller subjektiva 
bedömningar. Detta kan då vara vilka kundrelationer säljaren åstadkommit, 
vilka värdeskapande ageranden denne har gjort samt vilken kvalitet dessa 
relationer med kunderna har. Av det empiriska materialet framkommer det att 
någon mätning av resultatet efter användning av sociala medier i sin 
marknadsföring inte är något som respondenterna har gjort till stor grad, men 
som samtliga däremot insett är viktigt nog att fundera på framöver. Detta 
tyder på en växande förståelse för betydelsen av vad sociala medier kan 
innebära för företag i dagsläget, med tanke på den hastiga utvecklingen av 
teknologin. Att det uppkommer en brist på förståelse för hur viktigt det är att 
mäta resultat för att i sin tur kunna aktivt reagera på resultatet kan bero på att 
sociala medier är så pass nytt. Och eftersom det då inte framtagits nog tydliga 
bevis på att användningen faktiskt genererar positiva resultat finns kanske inte 
viljan att helt lägga ner sin själ i detta hos dagens företag, men det är också 
därför det är otroligt viktigt att mätningar sker av dagens användning för att 
kunna tyda om några förändringar sker på resultaten. Det empiriska materialet 
visar att respondenternas bristande när det gäller mätning av resultat beror 
bland annat på att det uppkommer svårigheter, är tidskrävande och kostsamt 
(Laapotti52). Enligt Lindgren53 beror det på att företaget är så pass litet ännu, 
men hade de varit större anses mätningen mer självklar för att kunna nå ut till 
fler. Glitter saknar även dem seriösa mätningar men har ändå märkt av 
användningen av sociala medier med hjälp av respons från kunder 

                                                
52 Jenni Laapotti, Marknadsavdelningen Löfbergs, intervju den 4 april 2014. 
53 Emma Lindgren, ansvarig för sociala medier Paviljongen City, intervju den 10 april 2014. 



 45 

(Gustavsson54). Jansson55 betonar vikten av att mäta resultat, eftersom företag 
gjort marknadsundersökningar och analyser i alla tider och att det gäller att det 
även görs inom sociala medier.  

Det framkommer att samtliga respondenter använder sig av den sociala 
mediekanalen Facebook. Detta gör denna kanal väldigt användbar eftersom 
den innehar ett mätverktyg, vilket är unikt om man jämför med resterande 
kanaler. Detta kan bero på det enkla och okomplicerade sätt denna kanal går 
att använda sig av, samt att företaget kan dra nytta av "Facebook insights" 
d.v.s. erhålla mätvärden om sitt innehåll (König, 2012). Dessa mätvärden kan 
innebära en möjlighet för företaget att förbättra sin verksamhet, genom att det 
lättare går att förstå och analysera trender inom användartillväxt och 
demografi, innehållskonsumtion och skapande av innehåll och på så sätt bli 
mer förberedd på att göra förändringar som krävs. Av samtliga respondenter 
är det endast Löfbergs som tar hjälp av mätningsföretag så som Retriever för 
att utföra en noggrann granskning av resultaten av deras användning av sociala 
medier som marknadsföringsverktyg. Enligt Laapotti56 är det viktigt att mäta, 
inte bara för att få kunskap om till hur stor del företaget syns där ute, utan 
också för att se om investeringen som gjorts har varit lönsam, och även för att 
investeringarna sker på rätt typ av kanaler. 

En annan kanal som ligger i toppen hos de företag som medverkar i denna 
studie är Instagram. Instagram har en funktion som tydliggör antalet 
användare, även kallat följare, vilket underlättar för företaget att snabbt få en 
överblick av hur många som visar intresse för just dem, och denna siffra blir 
då enkel att observera. Även Facebook och Twitter fungerar på detta sätt. En 
annan siffra som ligger i fokus är hur många s.k. "gillningar" en bild får, vilket 
förklarar följarnas respons på bilden. Där kan företaget enkelt se hur många 
som reagerar positivt till bilden och jämföra med tidigare osv. för att sedan 
reagera på detta med antingen åtgärder för att bli bättre eller fortsätta i samma 
bana om responsen var lyckad. De tidigare nämnda egenskaperna kan vara 
ännu en anledning, bortsett från den enkla och kostnadsfria användningen, till 
att företagen valt exempelvis Instagram som social mediekanal.  

Kalitzki57 nämner att de på Färjestad BK behöver hjälp med analyser och 
instrument som i sin tur kan hjälpa dem att ta arbetet till nästa nivå, vilket visar 

                                                
54 Maria Gustavsson Westlund, ansvarig för sociala medier Glitter,  intervju 25 april 2014. 
55 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
56 Jenni Laapotti, Marknadsavdelningen Löfbergs, intervju den 4 april 2014. 
57 Jörgen Kalitzski, Presschef Färjestad BK, intervju den 29 april 2014. 
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en drivkraft för att ständigt förbättras. De nöjer sig inte med att mätningen 
endast sker internt utan letar sig utåt och söker efter svar på vilka handlingar 
inom de sociala medierna som är effektiva respektive överflödiga.  

5.4. Översikt av företagens användning av sociala medier  

Nedan har författarna utformat en modell i vilken företagens användande av 
sociala medier som marknadsföringsverktyg har delats in i tre olika stadier. 
Varje stadie representerar strategi och mätning i olika grad. Modellen ger 
därmed en översikt över den nuvarande situationen av användandet och hur 
företagen befinner sig gentemot varandra. 

 

Fig. 3 Utvecklingsstadier av användandet strategiskt och fördelaktigt (Egen modell) 
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6. SLUTSATSER & REKOMENDATIONER 

I detta avsnitt presenteras slutsatser beträffande det huvudproblem som studien syftade att 
besvara. Huvudproblemet besvaras med hjälp av de tre forskningsfrågor som författarna 
formulerat. Därefter följer några konkreta rekommendationer för vilka aktioner företag kan 
ta till för att förbättra sitt utnyttjande av verktyget sociala medier samt förslag till vidare 
forskning inom området.  

6.1. Slutsatser  

Författarna ville genom det tredelade syftet i denna studie besvara 
huvudproblemet: 
Används sociala medier som ett marknadsföringsverktyg på ett fördelaktigt och strategiskt 
sätt av företag? 

För att infria detta syfte formulerade författarna tre forskningsfrågor som 
faller under detta huvudproblem. Genom en kvalitativ studie vilken 
innefattade semistrukturerade intervjuer har primärdata samlats in och gjort 
detta möjligt. Det empiriska materialet har analyserats av författarna utifrån 
befintliga vetenskapliga teorier inom området Internetmarknadsföring och 
sociala medier. Utifrån detta har författarna kommit fram till slutsatsen att 
företagen brister i kunskap om användning av sociala medier på ett 
fördelaktigt sätt. Majoriteten av respondenterna erkänner denna avsaknad. I de 
flesta fall är företagen etablerade på några av kanalerna, de två vanligaste är 
Facebook och Instagram, och sänder ut information till kund som företaget 
tycker är lämplig. Dessa aktioner är enligt författarna rena gissningsageranden 
utan förkunskap.  

Författarna drar också slutsatsen att de olika företagen befinner sig inom olika 
faser i processen att införa och manövrera sociala medier som ett 
marknadsföringsverktyg där ett tydligt samband ses med att de större 
företagen hunnit längre än de mindre företagen. Även om budget spelar in är 
detta enligt författarna inte den enda orsaken till detta samband utan kunskap 
är den resurs som spelar en större roll. Författarna ser också skillnader mellan 
kedjebutik (Glitter i det här fallet) och de lokala egna butikerna, där kedjan 
hunnit längre i processen med att satsa på verktyget. Samtliga företag är 
däremot öppna för utvecklingen av sociala medier och verkar förstå 
genomslagskraften även om de inte har kunskap att utnyttja verktyget fullt ut. 
Det värde av användandet som företagen framförallt förpassar är information 
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som sänds ifrån kund. På så sätt blir det inte den ”win-win” situation som 
teoretiker menar att verktyget kan bidra med. 

Författarna drar också slutsatsen om att företagen brister i strategiskt 
utnyttjande av marknadsföringsverktyget även om vissa tendenser av strategi 
existerar. Ingen av respondenterna talar om en skriftlig strategi eller plan i 
vilken mål ska uppfyllas genom. Vissa av företagen erkänner att de även saknar 
en uttalad strategi medan andra talar om en strategi men som i själv verket 
låter som ett oklart och utsvävande mål de vill uppnå just för tillfället. 
Författarna drar av detta slutsatsen att företagen vill framstå som mer kunniga 
än vad de faktiskt är, för att dölja sin okunskap. Den resurs i form av tid som 
läggs ner för att underhålla kanalerna varierar också stort mellan företagen och 
inte heller här finns någon schematisk plan för när eller hur ofta aktionerna ska 
ske. Slutsatsen blir att arbetet inom några av företagen sker relativt spontant 
och när tid finns över från andra aktiviteter inom företaget. Därmed 
nedprioriteras sociala medier hos några av företagen medan andra prioriterar 
detta mer och följer en någorlunda utformad tidsplan för hur användandet ska 
genomföras. 

När det gäller uppföljning eller mätning av resultat dras slutsatsen att endast 
ett av företagen (Löfbergs) gör seriösa försök till mätningar av sina aktioner i 
sociala medier. Löfbergs köper en tjänst externt av företaget Retriever som 
hjälper dem att mäta värdet av sina satsningar (Share of voice etc.). Av detta 
tillsammans med det faktum att Löfbergs i nuläget strukturerar om deras 
budget, där mer resurser planeras gå till marknadsföring via sociala medier, 
dras slutsatsen att Löfbergs kommit längst i processen av fördelaktigt använda 
sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Övriga företag mäter inga 
resultat men Färjestad BK är relativt handlingskraftiga vad gäller at övervaka 
sina kanaler och ta bort destruktivt material. Detta bedöms av författarna som 
en viktigare aktion än att mäta för en hockeyförening där brutala kommentarer 
sprids dagligen. Därmed stärks Janssons58 uttalande om att större företag är 
bättre på att följa upp och mäta resultat av de kampanjer de gjort medan den 
stora massan företag endast lyssnar av, men mäter extremt lite ROI (Return 
On Investment). 

Sammanfattningsvis anser författarna att samtliga företag idag har en 
fungerande kommunikation genom sociala medier och att användningen inte 
sker till någon nackdel även om kunskap saknas. Flera respondenter nämner 

                                                
58 Daniel Jansson, analytiker av sociala medier Retriever, intervju 4 april 2014. 
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att de upplever uppskattning från kunder vilket författarna ser som ett 
subjektivt positivt resultat och som också teoretikerna menar är ett viktigt mått 
i denna sfär. Det finns en stor förståelse för att verktyget kan bli ännu viktigare 
i framtiden och en drivkraft till att vilja hänga med i utvecklingen och 
förbättras. 

6.2. Rekommendationer  

Författarna rekommenderar de företag som väljer att bruka sociala medier som 
marknadsföringsverktyg att undvika att chansa och istället ta till sig kunskap 
om hur dessa kanaler fungerar. Efter att ha investerat tid på att samla på sig 
denna kunskap bör företaget därefter se till att ha en tydlig, gärna nedskriven, 
strategi eller plan över vilka mål de vill uppnå med denna användning och hur 
de ska gå till väga för att uppnå dessa mål. Detta eftersom författarna drar 
slutsatsen att företagen brister i strategiskt utnyttjande av 
marknadsföringsverktyget. Varje företag bör även överväga utifrån deras 
situation vilka kanal de bör och inte bör använda för att nå deras målgrupp, 
och inte endast använda flera av de populära kanalerna bara för att "alla gör 
det", vilket det empiriska materialet har visat. Författarna anser att det är bättre 
att lägga fokus på en eller några få noga utvalda kanaler som företaget 
investerar värdefull tid och resurser på, detta speciellt om företaget är litet och 
inte har lika mycket förutsättningar att finnas på många kanaler. Nästan 
samtliga respondenter i denna studie visar sig avstå från att utföra seriösa 
mätningar och därför rekommenderar författarna slutligen företagen att bli 
bättre på detta eftersom de på så sätt kan utvecklas och lära sig hur de bör 
utnyttja detta marknadsverktyg på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.  

6.3. Förslag till vidare forskning 

En möjlig vidareutveckling av denna studie kan enligt författarna vara att 
genomföra en uppföljning av hur företag har gått tillväga för att förbättra sin 
användning av sociala medier som marknadsföringsverktyg. Ett annat förslag 
är att endast lägga fokus på företag som liknar varandra, exempelvis 
idrottsklubbar eller klädkedjor.  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att lägga större vikt på en enskild 
utvald social mediekanal, och endast fokusera på att analysera denna och hur 
den kan användas på det mest fördelaktiga sättet. Slutligen är ett sista alternativ 
att göra samma studie inom ett år, och denna möjlighet finns på grund av den 
ständiga förändringen av det sociala media-landskapet.  
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Appendix 1 – Intervjuguide 1 

Denna intervjuguide användes till företag som utnyttjar sociala medier som 
marknadsföringsverktyg. 

Information till respondent: 

ü Respondenten blev informerad om denne inte behöver svara på frågor 
som känns obekväma för honom/henne. 

ü Författarna frågade om de är tillåtna att spela in intervjun för enkelt 
kunna transkribera materialet. 

Frågor: 

Allmän användning 

1. Vilka sociala media kanaler använder ni er av?  

2. Hur använder ni dem?  

3. Vad är syftet med att använda dem? 

4. Vad får ni ut av att använda dem? Objektivt/Subjektivt? 

Uppföl jn ing/Mätning av resul tat  

5. Följer ni upp detta och mäter resultat på något sätt? Hur/Varför inte? 

6. Tycker ni att det är viktigt att mäta resultat av sociala medier som 
marknadsföringskanal? Varför/ Varför inte? 

7. Är det något ni tycker är en nackdel med att använda sociala medier? 
Varför/Varför inte? 

Strateg i  

8. Har ni någon strategi för hur ni skall använda kanalerna? Vilken? 

9. Är det viktigt för er att ha en plan eller strategi för hur det används? 
Varför/ Varför inte? 

10. Hur anpassar ni sociala medier till övrig marknadsföring? Finns det 
någon koppling? Tycker ni att det är viktigt att det finns en koppling? 
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11. Upplever ni att det är svårt att anpassa sociala medier till övrig 
marknadsföring? Varför/ varför inte? 

Övriga 

12. Hur ser ni på utvecklingen av sociala medier idag? 

13. Är sociala medier en viktig kanal för ert företag idag? Blir den viktigare? 
Varför/ Varför inte? 

14. Hur stor procent del ungefär av er totala marknadsföring innebär 
kommunikation genom sociala medier? 

15. Hur har arbetet med sociala medier ändrats sig det senaste 2 åren? 

16. Är det något ni planerar att ändra på inför framtiden? Vad? Varför? 

17. Hur tror ni att sociala medier kommer att utvecklas inom de närmsta 5 
åren? 

18. Något ni vill tillägga? 

 

Appendix 2 – Intervjuguide 2 

Denna intervjuguide användes till företag som bevakar sociala medier. 

Information till respondent: 

ü Respondenten blev informerad om denne inte behöver svara på frågor 
som känns obekväma för honom/henne. 

ü Författarna frågade om de är tillåtna att spela in intervjun för enkelt 
kunna transkribera materialet. 

Frågor: 

Allmän användning 

1. Hur ser ni på utvecklingen av sociala medier de senaste åren? Vilka 
trender/förändringar ser ni främst? 

2. Hur jobbar ni med att analysera sociala medier? Vad tittar ni på? 
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3. Hur ser ni att företag i allmänhet använder sociala medier som 
kommunikationskanal idag?  

4. Tycker ni att företag i allmänhet gör rätt/fel? Varför/ Varför inte? Vad 
kan de bli bättre på? Hur bör de tänka? Strategi? 

5. Vad tror ni att företag får ut för nytta av sociala medier? 
Objektivt/Subjektivt? 

Uppföl jn ing/Mätning av resul tat  

Tror ni att företag är bra på att följa upp användningen och mäter 
resultat? 

6. Tycker ni att det är viktigt att mäta resultat av sociala medier som 
marknadsföringskanal? Varför/ Varför inte? 

7. Är det något ni tycker är en nackdel med att använda sociala medier? 
Varför/Varför inte? 

Strateg i  

8. Har ni någon strategi för hur ni skall använda kanalerna? Vilken? 

 

Övriga 

9. Upplever ni att det är svårt att anpassa sociala medier till övrig 
marknadsföring? Varför/ varför inte? 

10.  Använder ni själva sociala medier för att marknadsföra ert företag?  
Hur då?  Strategi? Mäter ni några resultat? 

11. Är sociala medier en viktig kanal för ert företag? Blir den viktigare? 
Varför/ Varför inte? 

12. Hur ser ni på användning av sociala medier inom de närmsta 10 åren? 
Ökar den/ minskar den? Varför/ Varför inte? 

13. Något ni vill tillägga?





 

 

  


