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Sammanfattning	  
Hög konkurrens mellan organisationer gör att marknaden har blivit tuffare och det gäller 
att ligga i framkant för att vara med och slåss om kunderna. Marknadsföring har länge varit 
en tung post i budgeten fram till dess att teknologin öppnade upp möjligheten att nå ut 
direkt till sin målgrupp i realtid - gratis. Sociala medier är ett omtalat ämne som ger 
organisationer möjligheten att få direktkontakt med sin definierade målgrupp. Problemet 
med denna relativt nya teknik är att veta hur organisationer ska använda de sociala 
medierna, vilken webbplats eller applikation som passar organisationen bäst samt hur de 
bäst kan användas. För organisationer som inte är bekanta med denna teknik kan det vara 
rena djungeln att börja använda de sociala medierna och därför behövs vägledande råd. 
Syftet med denna uppsats som skrivs i ämnet Informatik är att studera befintliga strategier 
för sociala medier och utifrån dessa, med komplement ur den empiriska studien, formulera 
vägledande råd för användande av sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. 

Genom en intervju med en kommunikatör som arbetar med och föreläser inom ämnet 
sociala medier ges en verklig bild av hur dessa medier används inom marknadsföring. För 
att studera det verkliga användandet av sociala medier har en innehållsanalys genomförts 
där fyra organisationer studerats utifrån vilken information som de publicerar i de olika 
medierna: Facebook, Instagram och Twitter. Därtill genomförs en intervju med en anställd 
i Simklubben Ägir, en av de studerade organisationerna. Därtill görs två 
enkätundersökningar för få en djupare inblick i konsumenternas relation till sociala medier 
och organisationers tankar kring denna typ av medier.  

Det framgår av undersökningen att sociala medier kan tillhandahålla ett bättre 
marknadsföringsresultat gentemot de traditionella mediekanalerna. Att generationerna 
yngre än 65 år använder sig flitigt av internet bådar gott för de sociala mediernas framväxt. 
Genom sociala medier ser målgruppen aktivt på reklam tillskillnad från traditionella 
mediekanaler där publiken tenderar vara mer passiv. Att använda sociala medier innehåller 
såväl möjligheter som risker. Möjligheterna och riskerna analyseras för att kunna 
identifiera hur risker ska kunna undvikas för att tillhandahålla det bästa resultatet av 
sociala medier.  

Det framgår av undersökningen att vägledning är ett viktigt stöd vid användning av sociala 
medier. De vägledande råden som studien resulterar i används för att upprätt en röd tråd för 
användandet av medierna. I studiens resultat ges vägledning som gäller marknadsföringens 
syfte, målgrupp och val av sociala medier. Därefter följer råd kring vem inom 
organisationen som ska ansvara för de sociala medierna, vilken typ av information de ska 
publicera samt hur säkerheten ska upprättas. Avslutningsvis följer råd för bland annat 
interagerande med konsumenter, hur organisationen ska kunna stå sig mot sina 
konkurrenter samt hur och varför organisationen ska fortsätta att utveckla sitt användande 
av sociala medier. 
Denna typ av vägledning hjälper organisationer att identifiera viktiga aspekter gällande 
sociala medier. Därtill kan vägledningen medföra att fler konsumenter får kännedom om 
organisationen och deras produkter. Organisationen kan således tillhandahålla fler 
marknadsandelar med denna teknik i jämförelse med traditionella mediekanaler. 
 

Nyckelord: Sociala medier, marknadsföring, strategier, möjligheter, risker, mun-till-mun 
kommunikation, viral marknadsföring, Facebook, Twitter, Instagram, vägledning. 
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1.	  Inledning	  
I det inledande kapitlet ges en presentation av bakgrunden till sociala medier och 
organisationers växande intresse för denna typ av marknadsföringskanal. Vidare 
innehåller det inledande kapitlet en förklaring till uppsatsens syfte som är att studera 
befintliga strategier för sociala medier och utifrån dessa, med komplement ur den 
empiriska studien, formulera vägledande råd för användande av sociala medier ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Kapitlet avslutas med en förteckning av uppsatsens målgrupp 
och de avgränsningar som gjorts vid arbetet med uppsatsen. 

1.1	  Bakgrund	  
Marknadsföring är viktigt för många organisationer för att knyta an till nya kunder eller för 
att påminna kunder om organisationens eller produktens existens (Kotler et al. 2011). 
Allteftersom teknologin utvecklats har många organisationer valt att gå ifrån de 
traditionella mediekanalerna som exempelvis radio-, TV- och tidningsreklam till att 
marknadsföra sig i sociala medier (Hinz et al. 2011). Sociala medier är ett onlineverktyg 
som möjliggör att skapa och dela information mellan olika parter. Intresset för sociala 
medier har vuxit sig större bland organisationer och allt fler väljer att marknadsföra sig via 
sociala medier som bland annat Facebook, Twitter och Instagram (Hinz et al. 2011).  
Många organisationer har valt att minska budgeten för de traditionella mediekanalerna för 
att satsa mer pengar på viral marknadsföring (Hinz et al. 2011). Enligt Hinz et al. (2011) 
anser 60 procent av konsumenterna att de utsätts för reklam som är irrelevant eller utan 
intresse för dem via traditionella mediekanaler. Detta medför att konsumenterna gör ett 
aktivt val för att undvika traditionella medier (Hinz et al. 2011).  Konsumenters val att 
undvika traditionella medier ger organisationer en möjlighet att med bättre resultat 
marknadsföra sig i sociala medier. Att marknadsföra sig i sociala medier är dock så mycket 
mer än att starta en Facebook-sida och tro att marknadsförandet ska sköta sig själva. För 
marknadsföring via dessa kanaler krävs viss eftertanke. Till att börja med är det vara bra att 
ha en tydlig bild av vad organisationen vill ha ut av marknadsföringen. De organisationer 
som inte kan visualisera denna bild kan heller inte mäta om de har uppnått sitt syfte med 
sin marknadsföring. 
Att synas i sociala medier är annorlunda till skillnad från de traditionella mediekanalerna 
där marknadsföring i sociala medier kan bidra till en högre vinst om den utförs på rätt sätt 
(Hinz et al. 2011). Genom sociala medier kan organisationen nå ut direkt till den specifika 
målgruppen. Detta möjliggör en helt ny dimension av marknadsföring i jämförelse med de 
mer traditionella mediekanalerna. Genom de sociala medierna är det möjligt att göra 
dagliga uppdateringar och reklamutskick. Därmed behöver organisationerna inte längre 
vänta en månad på en ny tryckning av ett magasin för att offentliggöra en ny 
reklamkampanj. De sociala medierna möjliggör för organisationerna att offentliggöra den 
senaste informationen till en specifik målgrupp dagligen. Frågan att ställa är därtill vilken 
information som bör synas i dessa sociala medier? All publicitet och omskrivning i sociala 
medier är inte självfallet till organisationens fördel (Scott & Jacka 2011). Att synas i 
sociala medier kan medföra vissa risker för organisationen som i största utsträckning kan 
undvikas genom vägledning för vart och hur de ska synas. Med hjälp av vägledande råd 
kan organisationen undvika att kasta sig ut i okänt vatten där de inte vet varken ut eller in 
hur de ska bete sig i de sociala medierna. En potentiell katastrof som en misslyckad 
marknadsföringskampanj kan med vissa råd vändas till en succé (Scott & Jacka 2011). 
Problemet är: var återfinner organisationer denna typ av vägledning och vilka vägledande 
råd ska de följa? 
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Det finns i dagsläget många bra rekommendationer och råd för hur sociala medier kan och 
bör användas. Böcker har skrivits inom ämnet med utförliga rekommendationer däribland 
Birgitta Edbergs bok Social affärsutveckling i nätverksekonomin: sociala medier, ny 
marknadslogik. Edberg (2013) skriver i sin bok hur sociala medier kan förbättra samarbetet 
i en organisation, hur de kan förbättra kundvärdet och hur de kan bidra med en mer 
personanpassad konsumtion. I sin bok listar Edberg (2013) sex tips för engagemang i 
sociala medier: kontakt, kontinuitet, sammanhang, innehåll, samarbete och gemenskap. 
Dessa är sex tips för vad aktivitet i sociala medier bör omfatta. 
Råd, tips, strategier och rekommendationer för hur sociala medier ska användas för att 
förbättra organisationers marknadsföring är bra. Vad som saknas är en helhetsbild för hur 
organisationer ska göra för att komma igång och välja sociala medier. Edbergs bok är 
väldigt bra och välskriven men den förutsätter att användarna vet hur de ska börja använda 
de sociala medierna. 

Att behandla det många glömmer och ge en helhetsbild av organisationer ska välja och 
börja använda sociala medier och sedan underhålla dem är viktigt. Därför avser min 
uppsats att ge vägledande råd för hur organisationer ska börja använda sociala medier till 
rekommendationer för det faktiska användandet.  

1.2	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att studera befintliga strategier för sociala medier och utifrån 
dessa, med komplement ur den empiriska studien, formulera vägledande råd för 
användande av sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. 

1.3	  Undersökningsfrågor	  
För att kunna besvara uppsatsens syfte och ha ett brett underlag till vägledningen som ska 
presenteras i slutet av uppsatsen kommer följande undersökningsfrågor ligga till grund i 
uppsatsens teori- och empiriavsnitt. 

• Har sociala medier några fördelar gentemot traditionella mediekanaler? 
• Vilka möjligheter finns det med en organisations användande av sociala medier? 
• Kan det finnas några risker för organisationen att vara verksamma i sociala medier?  
• Vilka strategier använder sig organisationer av för att marknadsföra i social 

medier? 

Dessa undersökningsfrågor studeras för att se fördelarna med sociala medier. För den som 
inte övertygats om sociala mediers fördelar och hur de ska kunna hjälpa den enskilda 
organisationen ur ett marknadsföringsperspektiv. Frågorna besvaras för att framhäva 
fördelarna med sociala medier men behandlar även mediernas risker. För att ge en 
helhetsbild för valet av sociala medier, hur de kan användas samt att kartlägga vilka risker 
och möjligheter för att ge underlag till de vägledande råden som presenteras i kapitel 6. 
Slutsats besvaras undersökningsfrågorna. 

1.4	  Målgrupp	  
Målgruppen för vilka uppsatsen skrivs är främst organisationer som vill etablera sig i 
sociala medier och använda sig av dessa medier ur ett marknadsföringsperspektiv. 
Författaren har förhoppning om att uppsatsen ska kunna ge en bättre inblick i vad sociala 
medier är och hur de ska kunna användas av organisationer samt vilka möjligheter och 
risker användandet kan medföra.  
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1.5	  Avgränsningar	  
I dagsläget finns åtskilliga typer av sociala medier som möjliggör för organisationer att 
marknadsföra sig. Uppsatsen har därför avgränsats till att observera aktiviteten på 
Facebook, Twitter och Instagram. Vidare har uppsatsen avgränsats till att studera 
organisationers användande av sociala medier och kommer därför inte att gå in 
konsumenters användande av dessa medier. Uppsatsen kommer därför inte att behandla 
konsumenters förhållningssätt till sociala medier i form av support. 

För den empiriska studien har innehållsanalysen begränsats till att endast studera fyra 
organisationer. Organisationerna är av olika organisationsform med olika syften vilket ger 
bredare underlag för användandet av sociala medier. Vidare har de valda organisationerna 
avgränsats till svenska organisationer på grund av företagskulturella olikheter i utlandet. 
Avgränsningen har därför gjorts för att inte olikheterna ska påverka resultatet. Författaren 
är medveten om att fritidsresor är en internationell koncern. Därför är det fritidsresors 
svenska konton inom de sociala medierna som kommer att studeras för att upprätthålla 
avgränsningen. 
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2.	  Metod	  
I metodkapitlet redovisas de metodval som gjorts för denna uppsats. Här beskrivs hur 
insamlandet av primär- och sekundärdata har gått till samt vilka faktorer som författaren 
tagit ställning till i valet för insamling av data.  

2.1	  Vetenskapligt	  angreppsätt	  
Forskning kan bedrivas utifrån två angreppssätt kvantitativ eller kvalitativ forskning. Patel 
och Davidson (2011) beskriver att kvalitativ och kvantitativ forskning avser hur forskaren 
väljer att framhäva, bearbeta och analysera den information som samlats in. En kvantitativt 
inriktad forskning omfattar den typ av datainsamling som förvärvats genom mätningar 
såväl som statistikbearbetning (Patel & Davidson 2011). Enligt Björklund och Paulsson 
(2012) innebär den kvantitativa forskningens datainsamling för sådant som kan mätas och 
värderas. En kvantitativ forskning kan således innehålla en enkätundersökning (Patel & 
Davidson 2011). I jämförelse med en kvantitativ forskning erhåller en forskning med en 
kvalitativ inriktning exempelvis en verbal analys. Denna typ av forskning har ofta fått sitt 
underlag för insamlad data genom intervjuer eller tolkningar (Andersen 1994). 
För denna uppsats har författaren valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod. Valet av 
forskningsmetod beror på att ämnet sociala medier förändras hela tiden och för att få insyn 
i hur de sociala medierna används i dagsläget har intervjuer med personer som arbetar 
inom ämnet gett möjligheten att kartlägga hur de sociala medierna används i nutid. 

2.2	  Insamling	  av	  data	  
Björklund och Paulsson (2012) förklarar att det inte finns någon typ av forskningsmetod 
som är bestämt bättre än någon annan. Vad som avgör om en forskningsmetod är bra eller 
inte beror på i vilket syfte den ska användas (Björklund & Paulsson 2012). För insamling 
av data finns två varianter; sekundärdata och primärdata (Thurén 2007). Sekundärdata 
återfinns bland annat i vetenskapliga artiklar och i litteraturböcker. En litteraturstudie är ett 
bra sätt att ”kartlägga existerande kunskap inom området för att bygga upp en teoretisk 
referensram” (Björklund & Paulsson 2012, s. 72). Vid insamlande av litterärt material är 
det viktigt att ifrågasätta och vara källkritisk. Patel och Davidson (2011) menar att det är 
viktigt att forskaren tar reda på när och i vilket syfte dokumenten tillkommit. Björklund 
och Paulsson (2012) menar att det är viktigt att ifrågasätta informationen och att hur den 
ska kunna användas. För denna uppsats har det samlats olika sekundära källor i för att 
upprätthålla källkritik och tillhandahålla hög trovärdighet. Detta är, enligt Patel & 
Davidson (2011), viktigt för att föra rättvisande skildring av verkligheten. 

Primärdata är den data som forskaren samlar in vid så kallad förstahandsrapportering 
exempelvis genom intervjuer (Thurén 2007). Primärdata är viktigt om forskaren önskar få 
ökad förståelse för ett enskilt fall (Björklund & Paulsson 2012). 
I denna uppsats har sekundär- såväl som primärdata använts. Sekundärdata har i första 
hand samlats in genom vetenskapliga artiklar och litteraturstudier. Valet att i första hand 
välja vetenskapliga artiklar för den sekundära datan förklaras med att ämnet ständigt 
utvecklas och förändras och att författaren lagt stor vikt vid att den data som används i stor 
utsträckning ska vara av den senaste upplagan. För att upprätthålla källkritik har fler teorier 
samlats in och jämförts mot varandra. Vid skrivandet av uppsatsen har primärdata samlats 
in genom intervjuer och innehållsanalys, något som beskrivs mer detaljerat i avsnitt 2.3 
Genomförande av undersökning. 
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2.3	  Genomförande	  av	  undersökning	  
När det kommer till att bestämma hur undersökningen ska genomföras gäller det att utgå 
från bakgrunden och syftet (Patel & Davidson 2011). Genom det påtalade syftet och vad 
uppsatsen ska besvara gäller det att samla underlag och att undersöka det faktiska (Patel & 
Davidson 2011). Således innebär det att organisationens faktiska användande av sociala 
medier måste undersökas för att ha en tydlig bild av hur befintliga organisationer använder 
sig av sociala medier. Denna typ av undersökning ger en skildring av verkligheten vilken 
kan jämföras gentemot teorin. 
Undersökningens genomförande handlar om att bestämma hur information ska samlas in, 
vilka intervjupersoner som ska medverka, planera undersökningen och främst – att 
genomföra den (Patel & Davidson 2011). En explorativ forskning är enligt Patel och 
Davidson (2011) forskning där det uppfattas finnas vissa ”luckor” och obesvarade frågor 
som forskare önskar utforska. Den forskare som vill utforska mer om detta tar sig an att 
skaffa mer kunskap och undersökningen blir således utforskande (Patel & Davidson 2011). 
Uppsatsen är således av explorativ karaktär eftersom forskaren anser att det finns vissa 
brister kring de råd, tips, strategier och rekommendationer som redan finns. 
För att kunna hjälpa organisationer som ska använda sociala medier gäller det att veta vad 
de behöver hjälp med. Därför har två enkätundersökningar genomförts, en som utgått från 
konsumenternas användande och en som utgått från organisationernas användande av 
sociala medier. Enkäterna har framtagits i Google Drive och skickats ut per mail. För de 
utvalda företagen har de tagits fram genom att författaren Googlat fram företag. Företagen 
har varit förlagda i olika delar i Sverige med olika verksamhetsinriktningar. 
Respondenterna för enkäten riktad till privatpersoner har hittats genom att författaren fått 
tillgång till Simklubben Ägirs medlemsmail och därigenom skickat enkäten till tretton 
simskolegrupper á tio-tolv barn. Enkäten har skickats till barnens föräldrar via 
simskolebarnens medlemskonton. Till enkätundersökningen är det barnens föräldrar som 
blivit ombedda att besvara på enkäten. Resterande respondenter har författaren kommit i 
kontakt med genom att skicka ut sin enkät till sina vänner på Facebook.  

Enkätundersökningarna har gjorts för att ge underlag beträffande vad konsumenterna vill 
ha ut av företagen som är verksamma i de sociala medierna. Samtidigt som företagen 
undersökts för att reda ut hur deras uppfattning gällande användande av sociala medier är 
ur organisationens perspektiv. 

För att få underlag hur verkliga organisationer använder sig av sociala medier kommer 
deras informationsflöde att studeras på Facebook, Twitter och Instagram. Denna typ av 
undersökningsmetod där författaren studerar befintlig information kallas för en 
innehållsanalys (Bowen 2009). En innehållsanalys är en metod för att granska både 
elektroniska och skriftliga dokument (Bowen 2009). Denna metod är av kvalitativ karaktär 
och det är därför viktigt att den data som samlas in granskas ordentligt för att det empiriska 
avsnittet ska ge en rättvisande bild av verkligheten. 
Bowen (2009) beskriver att en innehållsanalys vanligtvis används i kombination med en 
annan kvalitativ metod. Detta arbetssätt låter forskare kombinera metoder inom studie av 
samma ämne. En kvalitativ forskare förväntas, enligt Bowen (2009), använda sig av minst 
två kvalitativa metoder i sin forskning. Genom att använda sig av olika metoder finner 
forskaren bekräftelse för den data som samlats in (Björklund & Paulsson 2012). För denna 
uppsats kommer detta att användas genom att intervjuresultatet bekräftar organisationernas 
användande av sociala medier varför deras information anpassats till de olika medierna.  
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Innehållsanalysen kombineras i det empiriska kapitlet tillsammans med underlag från två 
intervjuer. Intervjupersonerna är en representant för de studerade organisationerna och en 
kommunikatör som till vardags arbetar med sociala medier. Deras erfarenheter och 
kunskap förväntas ge en djupare inblick i hur sociala medier kan användas av 
organisationer och till vilken nytta.  

En intervju är en teknik som bygger på att data samlas in via frågor (Patel & Davidson 
2011). De ger ”möjlighet till en djupare förståelse då man kan anpassa frågorna till varje 
individuell respondent och dennes tidigare svar” (Björklund & Paulsson 2012, s. 72). 
Intervjuerna är av strukturerad karaktär vilket innebär att frågorna är förutbestämda och 
ställs i till intervjupersonen i bestämd ordning (Björklund & Paulsson 2012). De intervjuer 
som har karaktäristiska drag av strukturering ger intervjupersonen möjlighet att formulera 
sina egna ord för de frågor som ställs (Patel & Davidson 2011). 
Denna uppsats bygger på en explorativ forskning där författaren anser att forskningen 
kring vägledning för marknadsföring i sociala medier måste utformas eftersom det är ett 
aktuellt ämne som hela tiden förändras. I den meningen ska forskningen bidra till att 
kartlägga befintliga strategier och utvärdera om de kan förtydligas och förbättras för 
organisationers användande. För att kunna få en inblick i hur sociala medier används i 
enlighet för att kunna ge vägledande råd krävs en tydlig verklighetsbild. Genom intervjuer, 
enkätundersökningar och studerande av organisationers användande av sociala medier ges 
en verkligbild av det faktiska användandet. Att genomföra en innehållsanalys är relevant 
för uppsatsen därför att denna metod ger författaren empiriskt underlag för det faktiska 
användandet av sociala medier. Detta behövs för att kunna diskutera teorin i jämförelse 
med empirin om hur de sociala medierna används. Intervjuerna bekräftar eller dementerar 
vad teorin säger om användandet av sociala medier. Genom att ställa direkta frågor till en 
anställd för en av de valda organisationerna som ingår i innehållsanalysen kan författaren 
ställa direkta frågor hur de tänker kring sitt användande med sociala medier. 
Enkätundersökningen, för organisationer verksamma i sociala medier, ses som ett 
komplement till innehållsanalysen för att få mer ingående tankar kring användande av 
sociala medier. Intervjun med en kommunikatör ger således en generell bild utifrån 
kommunikatörens egna erfarenheter hur sociala medier används vilket stärker 
trovärdigheten och kvalitén för uppsatsen. 

2.4	  Validitet,	  reliabilitet	  och	  objektivitet	  
Forskningens kvalité har att göra med den data som samlas in till uppsatsen. Uppsatsens 
kvalité hänger ihop med om informationen har validitet och reliabilitet (Patel & Davidson, 
2011). Enligt Patel och Davidson (2011) står dessa två begrepp i relation till varandra. 
Därför anser Patel och Davidson (2011) att forskaren inte bör utesluta den ena framför den 
andra. Därtill beskriver Björklund och Paulsson (2012) att ”validitet, reliabilitet och 
objektivitet kan ses som tre mått på en studies trovärdighet” (Björklund och Paulsson 2012, 
s. 61). Forskningens validitet innebär att forskaren undersöker det som denne har till syfte 
att undersöka och ser förbi sådant som inte är av värde för undersökningen. Reliabilitet 
avser undersökningens noggrannhet, detta innebär att samma resultat ska kunna uppnås av 
olika forskare vid åtskilliga mätningar. Vidare innebär det att forskaren använder det 
verktyg som behövs för att undersökningen ska ge ett så korrekt och riktigt resultat som 
möjligt (Patel & Davidson, 2011). Björklund och Paulsson (2012) diskuterar begreppet 
objektivitet vilket innebär att forskarens enskilda värderingar inte ska influera på 
forskningsresultatet. Det är av stor vikt att forskaren inte influerar på resultatet för att 
rapporten ska kunna presentera ett resultat som skildrar verkligheten. 
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Att upprätta validitet, reliabilitet och objektivitet har varit av stor vikt för författaren. För 
att vägledningen som ska presenteras i kapitel 6 ska vara användbara och uppsatsen uppnå 
sitt syfte, måste dessa uppfyllas. Uppsatsen har utgått från undersökningsfrågorna som en 
riktlinje för att hålla en röd tråd genom uppsatsen och uppnå sitt syfte. För teori- och 
empirikapitlet har detta inneburit en stor variation av källor för att kunna få olika 
synvinklar på ämnet. Detta för att uppnå hög reliabilitet där andra forskare ska kunna 
uppnå samma resultat. För empirin har detta inneburit att studera hur social medier kan 
användas utifrån ett professionellt perspektiv samt utifrån hur de verkliga användarna 
faktiskt använder de sociala medierna. Att intervjua faktiska personer ger insikt och bidrar 
till reliabiliteten. 
Objektivitet är viktigt för rapporten för att författarens värderingar inte ska påverka 
resultatet. För att vägledningen ska kunna fylla sitt syfte måste författaren vara objektiv 
och ge en sanningsenlig bild.  

Författaren strävar för att uppsatsen ska hålla hög validitet och reliabilitet. Vidare har 
författaren också strävat efter att upprätthålla objektivitet för att inte författarens egna 
åsikter ska påverka resultatet. Teorin har samlats in genom ett brett utbud av vetenskapliga 
artiklar och litteratur för att göra en rättvisande skildring av vad teorin säger om ämnet. För 
empirin har författaren också valt att intervjua en kommunikatör som arbetar med sociala 
medier såväl som en anställd hos en av de studera organisationerna. Detta för att skildra 
hur rekommendationerna är från någon som arbetar med sociala medier i jämförelse med 
de som publicerar information i sociala medier. Detta har gjorts för att erhålla hög 
reliabilitet. Objektivitet har författaren upprätthållit genom att strukturera intervjufrågorna 
inför intervjutillfällen och ställt frågorna i bestämd ordning. 

För att upprätthålla validitet har författaren upprättat en analysmodell som teorin och 
empirin analyserats utefter. Analysmodellen gör att forskaren undersöker de områden som 
avses undersökas. Teorikapitlet 3.1-3.3 har formats av de fyra undersökningsfrågorna som 
presenteras i avsnitt 1.3. 
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3.	  Teori	  
Inledningsvis börjar teorikapitlet med redogörelse av centrala begrepp som används i 
uppsatsen. Kapitlet fortsätter därefter med en presentation av tidigare forskares teorier 
inom ämnet sociala medier. Kapitlet ska bidra till ökad förståelse för sociala medier och 
hur de kan användas samt vilka möjligheter och risker dess medför. Avslutningsvis ges en 
presentation av en modell som visar uppsatsens undersökningsfrågor i relation till 
varandra. 

3.1	  Centrala	  begrepp	  
I detta avsnitt beskrivs centrala begrepp inom marknadsföring som tas upp i uppsatsen. 
Vidare ges en ingående beskrivning av de tre sociala medierna Facebook, Twitter och 
Instagram. 

3.1.1	  Marknadsföring	  	  
Marknadsföringen har under 2000- talet förändrats (Gezelius & Wildenstam 2007). Under 
marknadsföringens barndom behövde organisationerna endast visa upp produkten och dess 
egenskaper för att en affär skulle bli av (Gezelius & Wildenstam 2007). Försäljningen var 
således helt produktinriktad och kundens behov fanns inte i åtanke. Under denna tid 
existerade knappt varumärken och organisationerna i sig var relativt ensamma på 
marknaden och därmed lyckades de också sälja efter denna marknadsföringsmetod 
(Gezelius & Wildenstam 2007). Företag idag marknadsför för att skapa nya kundrelationer 
och för att behålla befintliga kunder (Kotler et al. 2011). Kotler et al. (2011) är överens 
med Gezelius och Wildenstam (2007) att marknadsföringens främsta syfte är att lyssna till 
kunden och dess behov och att utifrån behovet tillfredsställa kunden med den produkt de 
önskar. 

Enligt Kotler et al. (2011) har dagens framgångsrika organisationer en sak gemensamt: de 
är kundfokuserade och engagerade i sin marknadsföring. De delar en passion för att förstå 
sina kunder och tillfredsställa kundernas behov (Kotler et al. 2011). Vidare arbetar de för 
att skapa en långvarig kundrelation genom att skapa värde för kunden.  

Marknadsföring är ett samlingsbegrepp som avser de aktiviteter som företag och 
organisationer utgör för att framföra varor och tjänster till en marknad (Gezelius & 
Wildenstam 2007). Marknadsföring är väl förknippat med reklam och annonsering där det 
handlar om att visa sitt erbjudande för kunden i enlighet att sälja sin produkt (Gezelius & 
Wildenstam 2007).  Kotler et al. (2011) beskriver marknadsföring som mycket mer än att 
annonsera och sälja. Marknadsföring handlar om att förstå kundens behov.  

Kunderna är idag mer medvetna tack vare ett ökat informationsflöde samt en ökad 
konkurrens på i stort sett samtliga marknader har gjort marknadsföringen allt mer 
komplicerad samtidigt som den fått en större roll (Gezelius & Wildenstam 2007). Månge 
av de produkter som produceras idag är lätta för konkurrenterna att efterlikna samtidigt 
som de snabbt får en uppföljare. 

3.1.2	  Mun-‐till-‐mun	  	  
Mun-till-mun kommunikation innebär att information om exempelvis en produkt sprids 
bland användare eller potentiella kunder (Parry et al. 2012). Begreppet används således för 
den kommunikation som uppstår under normala förhållanden mellan en eller flera parter 
och som inte är sponsrad av organisationen som erhåller produkten. Enligt Parry et al. 
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(2012) anses denna mun-till-mun kommunikation mer kraftfull än reklamkampanjer eller 
andra kommunikationsverktyg där organisationen har möjlighet att styra och begränsa 
innehållet. Mun-till-mun kommunikationens kraftfullhet framkommer i människors 
förtroende för omdömen och kommentarer gällande en viss produkt där den som 
förespråkar produkten inte har någon relation till produkten eller organisationen och 
därmed ingen ekonomisk vinning om denna säljer eller inte. Ur det avseendet att kunder 
och/eller användare av en viss produkt är intresserade av varandras åsikter möjliggör för en 
allt mer öppen och lättillgänglig kommunikation. Detta har gjort att det har blivit allt 
viktigare, ur organisationens perspektiv, att synas på olika webbplatser (Hinz et al. 2011). 
Webbplatser och sociala medier som exempelvis Facebook har enligt Hinz et al. (2011) 
blivit viktiga för organisationer och kunder därför att dessa möjliggör för kunderna att föra 
en dialog kring en produkt med andra kunder och/eller verksamheter samtidigt som 
organisationen har möjlighet att visa sin produkt med större räckvidd. 

I och med en ökning av webbplatser och forum där konsumenter kan recensera sina köpta 
produkter och/eller organisationer hur under de senaste 15 åren skapat ett ökat intresse för 
mun-till-mun kommunikation (Parry et al. 2012). Mun-till-mun kommunikationen kan 
möjliggöra en marknadsexpansion och få kunder, som annars inte skulle köpt produkten, 
till att köpa den (Libai et al. 2013). Denna kommunikationsform kan också påskynda att ett 
köp av produkten genomförs tidigare än planerat. 

3.1.3	  Viral	  marknadsföring	  
Viral marknadsföring handlar om att konsumenter delar och sprider information om varor, 
tjänster och organisationer på internet (Hinz et al. 2011). Viral marknadsföring har visat 
sig ha mer effekt än traditionell media. Att konsumenterna sprider informationen är enligt 
Hinz et al. (2011) den mest kostnadseffektiva marknadsföringskampanjen i dagsläget. 
Fördelen med viral marknadsföring är, enligt de organisationer som brukar denna typ av 
metod, det förtroendet som produkterna får när de rekommenderas av vänner (Schulze et 
al. 2014). Den virala marknadsföringens fördel är att organisationen till stor del kan styra 
innehållet av de meddelanden som delas och sprids på internet. Detta eftersom 
konsumenterna till stor del delar information som ursprungligen skapats av organisationen.  

På senare tid har intresset för viral marknadsföring ökat markant vilket kan ha sin grund i 
det ökande användandet av det sociala nätverket Facebook där en miljard konsumenter 
delar marknadsföringskampanjer från organisationen genom ett enda klick. Den virala 
marknadsföringens potential framgår i berättelsen om de populära spelen Farmville och 
Cityville som på bara några veckor nådde över hundra miljoner användare. Denna 
framgångssaga har väckt intresset hos fler organisationer som vill ta del av det 
framgångsrika konceptet (Schulze et al. 2014). 

3.1.4	  Crowdsourcing	  
Crowdsourcing handlar om att använda internet för att komma i kontakt med individer och 
erbjuda dem uppgifter för att sedan tillhandahålla resultatet för uppgifterna (Grier & 
Bratvold 2013). Grier och Bratvold (2013) skriver att crowdsourcing kan användas som 
hjälp inom ämnen där kunskap saknas. Det kan bland annat göras genom att ställa en fråga 
och motta hjälp från andra som innehar kunskapen.  

3.1.5	  Facebook	  
Facebook är ett socialt nätverk och vars syfte beskrivs enligt följande citat:  
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Facebook’s mission is to give people the power to share and make the 
world more open and connected. People use Facebook to stay 
connected with friends and family, to discover what’s going on in the 
world, and to share and express what matters to them. (Facebook 
2014a) 

Facebook möjliggör för organisationer att skapa en så kallad sida där de kan publicera och 
förmedla information, bilder och filmer till andra organisationer eller konsumenter 
(Facebook 2014b). Facebook- användare kan dela och sprida information mellan varandra 
genom enkla knapptryck. 

De organisationer som har utformat en sida på Facebook har möjlighet att betala en summa 
för att ett specifikt reklamutskick ska synas för en specifik målgrupp utifrån ålder, tidigare 
sidor som de har gillat eller utifrån det distrikt som de bor i (Facebook 2014b). Facebook 
beskriver att annonserna på deras sida är högst unika och de visas för engagerade personer 
som använder Facebook genom dator eller mobil (Facebook 2014b). Facebook erbjuder 
olika format och funktioner vad gäller annonseringen utifrån kundens syfte med 
marknadsföringen (Facebook 2014b). 

3.1.6	  Twitter	  
Twitter är en mikroblogg där användaren skriver ett meddelande en så kallad Tweet som 
endast får innehålla 140 tecken (Kietzmann et al. 2011). Genom Tweets har användarna 
möjlighet att skriva vad de känner, tycker och vad det gör samt dela sina tweets med andra 
människor. Twitter har 241 miljoner aktiva användare som varje månad skapar över 500 
miljoner tweets (Twitter 2014). En Tweet kan innehålla ett textmeddelande såväl som en 
video eller en bild (Twitter 2014). Varje postad Tweet är offentlig och syns på användarens 
twitterprofil. Andra användare kan sprida enskilda Tweets genom att göra en retweet, en 
form av länk så att andra användares twitterföljare kan se meddelandet (Twitter 2014). 
Som Twittrare kan andra användare följa varandra vilket innebär att de kommer att få ta 
del av de Tweet som användaren gör (Twitter 2014). ”Delta i aktuella diskussioner genom 
att använda hashtaggar (#). Bevaka vad som skrivs om er och era intresseområden genom 
att följa hashtaggar och söka på enskilda ord” (Westander 2014, s. 13). 

3.1.7	  Instagram	  
Instagram är en gratisapplikation för mobiltelefonen som tillåter användarna att dela bilder 
med varandra (Instagram 2014). Instagram är ett socialt närverk som tillåter användaren att 
dela sina bilder i social medier. Instagram beskriver på sin hemsida att användarna ska ta 
ett foto, dela bilden med sina vänner för att sedan göra bilden till ett evigt minne 
(Instagram 2014). Genom att fånga ögonblicket på bild och dela det med sina vänner vill 
Instagram göra världen mer öppen och sammanförd (Instagram 2014). Instagram kan 
användas till att arrangera tävlingar exempelvis utifrån ett tema med syfte att anhängarna 
ska dela och sprida information om den enskilda organisationen (Westander 2014).  För 
Instagram finns möjligheten att söka och sprida information med så kallade hashtaggar (#) 
(Westander 2014). 

3.2	  Traditionella	  mediekanaler	  
Innan sociala medier blev en central del av marknadsföring använde sig organisationer av 
mer traditionella mediekanaler. Enligt Kotler et al. (2011) tror marknadsföringsexperter att 
den traditionella medietypen är utdöende och kommer att ersättas av digitala medier. Det 
beror bland annat på att de digitala mediekanalerna är billigare att bruka men också för att 
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denna typ av media bjuder in till en dialog med konsumenterna (Scott & Jacka 2011). På så 
sätt är det lättare att få en bild av vad de faktiskt vill ha (Kotler et al. 2011). Vad som 
kategoriseras som traditionella mediekanaler är exempelvis radio, TV och tidningar (Kotler 
et al. 2011).  
Vid val av media gäller det att överväga de olika mediekanalerna som erbjuds och det är 
därför viktigt att ha insikt i vad de innebär och vilken nytta de har (Kotler et al. 2011). I 
tabell 1 listas fem av de tidigare vanligaste typerna av mediekanaler (Kotler et al. 2011). 
Där ges också en inblick i mediernas observationsvärde vilket är ett mätinstrument för att 
mäta hur många som uppfattat en reklamannons (Gezelius & Wildenstam 2007). Värdet 
mäts utefter förfrågningar till mediets publik det vill säga hur många av dess tittare eller 
läsare som har beaktat reklamen (Gezelius & Wildenstam 2007).  

 
Tabell	  1,	  För-‐	  och	  nackdelar	  och	  observationsvärde.	  	  
Källa:	  Kotler	  et	  al.	  (2011:395)	  och	  Gezelius	  och	  Wildenstam	  (2007:245)	  

Gezelius och Wildenstam (2007) poängterar att observationsvärdet inte är tillfullo 
rättvisande eftersom olika reklamkampanjer kan ge högre eller lägre observationsvärde. 
Bland annat har reklamens utformning viss inverkan på dess observationsvärde. Värdet är 
ett sätt att få förståelse för hur många som uppfattar de olika reklamkampanjerna i olika 
sammanhang. Observationsvärdet är viktigt att ha i åtanke när det gäller att planera 
organisationens marknadskommunikation (Gezelius & Wildenstam 2007). Den 
marknadsföring som engagerar publiken är den som får störst genomslag. 
Reklamkampanjer kostar mycket och därför försöker organisationer hitta nya sätt att 
marknadsföra för att engagera den enskilda målgruppen. Ny teknik möjliggör för 
organisationer att rikta sin marknadsföring till specifika målgrupper utan att lägga pengar 
och tid på icke-köpare (Gezelius & Wildenstam 2007).  
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3.3	  Sociala	  medier	  
Sociala medier är ett samlingsnamn för webbaserade program och tjänster. De möjliggör 
för användare att utbyta information, diskutera, kommunicera och delta i någon annan typ 
av social interaktion (Ryan & Jones 2009). De sociala medierna har till uppgift att låta 
människor upprätthålla kontakten oavsett om det är kontakt mellan familj och vänner, 
anställda, leverantörer eller konsumenter (Scott & Jacka 2011). Att beskriva sociala 
mediers innebörd är inte helt enkelt menar Scott och Jacka (2011). De anser att det finns 
många beskrivningar av sociala medier men att den generella beskrivningen är att sociala 
medier är en webbaserad teknik som möjliggör för ett demokratiserat innehåll där 
användarna har möjlighet att kommentera och påverka innehållet (Scott & Jacka 2011).  
Ökandet av sociala medier är en naturlig utveckling av bredbandets utveckling och att 
internet är mer lättillgängligt (Ryan & Jones 2009). Det främsta skälet till det ökade 
användandet av sociala medier är människans behov av att interagera med andra. 
Människan är en social varelse som vill prata och diskutera med andra människor (Ryan & 
Jones 2009).  

3.3.1	  Användande	  av	  sociala	  medier	  
Social media är en teknik som genomgår en konstant förändring (Precourt 2012) och som 
har en stor inverkan på verksamheten (Corstjens & Umblijs 2012). Idag finns det en stor 
spridning av sociala medier som varierar med olika funktioner och omfattning (Kietzmann 
et al. 2011). 2012 besökte närmare en och en halv miljard människor en social media- 
webbplats och varje användare hade någonting att säga vare sig det var i positiv eller 
negativ mening (IBM Software 2014).  I dagens samhälle har sociala medier stor inverkan 
i det vardagliga livet om det så gäller politik, nöje, organisationer med mera. Inte minst har 
relationen mellan organisationer och dess anställda, leverantörer och kunder förändrats 
genom sociala medier (IBM Software 2014). 1 miljard uppges vara aktiva användare på 
Facebook (Facebook 2014a). 80 procent av Facebooks användare föredrar att skapa 
kontakt med ett varumärke genom Facebook (Lincoln 2013). Vidare beskriver 65 procent 
av de som använder sig av sociala medier att de använder dessa medier för att lära sig med 
om organisationer, varumärken, produkter och tjänster (IBM Software 2014). 

Dunay och Krueger (2011) beskriver att organisationer måste tänka utifrån vilka kunderna 
är och hur de önskar att bli informerade via sociala medier samt hur organisationer vill 
informera dessa. Att värdesätta viral marknadsföring är av stor vikt för organisationen. Den 
virala marknadsföringen är att göra kunder medvetna om organisationens existens och 
verksamhet. När en användare gillar en sida eller deltar vid ett evenemang blir det 
händelser som visas på dess medlemsprofil. Enligt Dunay och Krueger (2011) bidrar detta 
till att andra användare blir medvetna om verksamheten. 

3.3.2	  Möjligheter	  med	  användande	  av	  sociala	  medier	  
Sociala medier har blivit allt mer populära. Människor besöker webbplatser för att söka 
information, köpa produkter och recensera sina köp (Ryan & Jones 2009). Den ökade 
internettrafiken ger organisationer större möjlighet att bli sedda av konsumenterna (Ryan 
& Jones 2009). De sociala medierna möjliggör för organisationer att komma närmare deras 
kunder. Genom att läsa vad kunderna tycker om organisationen ökar förståelsen för vad 
kunderna tycker om dem och dess utbud (Ryan & Jones 2009).  
När organisationen får förståelse för vad deras kunder tycker om deras verksamhet, 
produkter och service kan de snabbt vidta åtgärder och bli mer konkurrenskraftiga (IBM 
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Software 2014). Information sprids snabbt genom sociala medier. Den information som 
genom tidigare mediekanaler begränsades till en ort kan över en natt bli tillgängligt för ett 
helt land genom sociala medier (IBM Software 2014). Sociala medier kan påverka en 
organisations rykte, försäljning såväl som dess överlevnad (Kietzmann et al. 2011). Enligt 
Westander (2014) är sociala medier ett roligt och mycket effektivt verktyg för att öka 
målgruppen såväl som medarbetarnas engagemang för verksamheten. Enligt Corstjens och 
Umblijs (2012) avskräcks vissa från sociala medier därför att de inte vet vad det är och hur 
de ska använda sig av dem.  De organisationer som använder sig av sociala medier har ökat 
sin räckvidd till kunder och leverantörer i fråga om marknadsandelar i jämförelse med 
organisationer som inte använder sig av sociala medier (Corstjens & Umblijs 2012). För att 
vara global och synas i många sammanhang så måste organisationerna vara digitalt aktiva 
(Corstjens och Umblijs 2012). 
Att marknadsföra i digital form genom sociala medier möjliggör för organisationen att nå 
ut direkt till den målgrupp verksamheten önskar (Kotler et al. 2011). Sociala medier 
möjliggör också för organisationen att bevaka vad deras kunder tycker om dem (Westander 
2014). Genom att bevaka vad kunderna säger om dem kan de få en god överblick om 
verksamheten ses av kunderna som de önskar bli sedda. Att bestämma om organisationen 
ska använda sig av sociala medier är enkelt enligt Ryan och Jones (2009). För att fatta det 
beslutet är det viktigt att kartlägga om målgruppen använder internet eller inte (Ryan & 
Jones 2009). I figur 1 visas användandet i procent, per kön och åldersgrupp, de som 
använder sig av internet. 

	  
Figur	  1,	  Procentuellt	  användande	  av	  internet.	  
Källa:	  Ryan	  och	  Jones	  (2009:21) 

Ryan och Jones (2009) förklarar att om målgruppen använder internet ska också 
organisationen vara aktivt på internet men om målgruppen inte är aktiva på internet ska 
heller inte organisationen vara det. Viktigt att komma ihåg är att det tillkommer nya 
kundgrupper och om dessa är aktiva internetanvändare är det viktigt för organisationen att 
fånga upp dem (Ryan & Jones 2009). 

3.3.3	  Risker	  med	  användande	  av	  sociala	  medier	  
Det finns många möjligheter med kunders engagemang i sociala medier. Möjligheterna är 
bland annat att skapa ett gott rykte och större räckvidd av organisationens affärsidé, varor 
och tjänster, reklam eller kampanj (Precourt 2012). Sociala medier kommer inte alltid att 
vara utan vissa negativa effekter. En kunds negativa kommentar är fem gånger så kraftfull 
som en positiv kommentar (Precourt 2012).  
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Ett exempel på negativ publicitet var när Dave Carolls gitarr brutits sönder under en flygtur 
med United Airlines 2008 (Kietzmann et al. 2011). Troligtvis var det inte första gången ett 
bagage skadats under en flygtur men det var troligtvis första gången som ägaren till 
instrumentet spelade in en musikvideo och postade den på YouTube. Videon gav en bild 
av United Airlines i dålig dager och under 2009 hade videon setts nästan 9,5 miljoner 
gånger. Enligt Kietzmann et al. (2011) uppmärksammades videon av andra passagerare 
som kände igen sig i frustrationen gällande flygbolagets misslyckande vilket skapade en 
varumärkes och PR-kris hos United Airlines.  
Scott och Jacka (2011) beskriver att organisationer måste vara beredda på att kunna ta 
emot negativa kommentarer om organisationen, varumärket eller produkten som de 
erbjuder. Risken för negativ publicitet är okunnighet från den som besvarar exempelvis 
kundens inlägg på Facebook. Om den som besvarar inlägget inte besitter kunskap för att 
besvara kritiken sprider sig snabbt inlägget och på några minuter kan organisationen stå 
emot en hel grupp missnöjda kunder. För att eliminera risken är det viktigt att den som 
besvarar dess inlägg har kunskap inom ämnet samt att denne vet hur den ska leda samtalet 
för att konsumenten ska bli nöjd (Scott & Jacka 2011). 
I och med en ökning av sociala medier anser Kietzmann et al. (2011) att makten har tagits 
från de som arbetar med marknadsföring och PR och gett mer utrymme till de konsumenter 
som delar inlägg, Twittrar och bloggar. Konsumenterna kommunicerar gällande 
organisationen och produkter oavsett om organisationen samtycker eller inte (Kietzmann et 
al. 2011).  

Negativ publicitet är en risk med att vara verksam i sociala medier. Däremot kommer 
denna typ av publicitet att förekomma även om inte organisationen i sig är aktiv i sociala 
medier (Scott & Jacka 2011). Vad gäller organisationens aktivitet i olika medier 
(traditionella och sociala) är det viktigt att upprätthålla organisationens image. Trots att 
marknadsföringen sker i olika medier måste det finnas en röd tråd och trots att 
reklamkampanjen sträcker sig till olika målgrupper så får den inte ge dubbla budskap 
eftersom detta kan skapa förvirring hos mottagaren (Scott & Jacka 2011). Sociala medier 
möjliggör för organisationer att publicera så många inlägg de önskar och har förmåga att 
publicera under en dag. Dock är det viktigt att inte endast publicera inlägg för att synas, 
organisationen måste fortfarande efterfölja de lagar som finns gällande marknadsföring 
(Scott & Jacka 2011). 
En annan risk som Scott och Jacka (2011) har identifierat vad gäller organisationers 
användande av sociala medier är att de måste ha ett mått för vad de vill uppnå med dess 
användande av sociala medier. Dock finns det många olika varianter för vad och hur 
organisationer kan mäta utfallet av sociala medier. Att ha många anhängare eller fans 
behöver nödvändigtvis inte betyda att de sociala medierna har en positiv inverkan på 
organisationen. Det är därför viktigt att kartlägga i vilken grad anhängarna interagerar med 
organisationen och dess varumärke. Scott och Jacka (2011) menar att det är viktigt för 
organisationen att publicera inlägg och involvera sig i den aktivitet som pågår i de sociala 
medierna. Att organisationen fått ökad trafik eller fler delade inlägg behöver inte 
nödvändigtvis betyda att det är positiv uppmärksamhet. Risken är således att 
organisationen inte ska haka upp sig vid att de är nya i sociala media utan fortfarande ha i 
åtanke i vilket syfte de valt att etablera sig där. Att därmed mäta försäljningen kan vara ett 
utmärkt mått om det var anledningen till etableringen i dessa medier. 
De organisationer som betalar för att fler konsumenter ska se deras reklam i sociala medier 
utgör en bråkdel av marknadsandelen (Corstjens & Umblijs 2012). Istället är det, enligt 
Corstjens & Umblijs (2012) den obetalda marknadsföringen där kunderna för 
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organisationens rykte vidare. Många webbplatser erbjuder organisationer att köpa fler 
gillar- markeringar och anhängare (Gray 2014). Organisationen måste därför göra ett 
övervägande om det är viktigt med många anhängare eller gillar- markeringar (Gray 2014).  
De köpta anhängare eller gillare är inte riktiga och har inget intresse för organisationen och 
dess verksamhet. De falska kontona blir endast en siffra och genererar ingenting till 
organisationen. Risken med dessa köpta anhängare och gillare är att andra användare kan 
ta reda på vilka konton som är falska (Gray 2014). Därmed minskar förtroendet för 
organisationen. Enligt Iag.me 2014 anser många människor att det är omoraliskt att köpa 
anhängare därför att organisationen försöker framstå som mer populära än de är. Insatsen 
för att köpa anhängare är således organisationens integritet och rykte (Gray 2014).  
En annan risk är säkerheten och att sociala medier är en del av Informations Teknologin 
(IT). Att vara aktiv i sociala medier ställer höga krav på att ha en ordentlig brandvägg, 
säkerhetskopiering, säkra lösenord och säkra servrar. För att hålla sig skyddad från 
eventuella hackare (Scott & Jacka 2011). Scott och Jacka (2011) menar dock att denna risk 
kan undvikas genom att tillämpa metoder för IT-riskbedömningar.  

Det är också en risk med att använda sociala medier för de organisationer som tidigare inte 
använt sig av sociala medier. Scott och Jacka (2011) beskriver att dessa organisationer 
kastar sig ut på djupt vatten där de varken vet in eller ut. De vet inte vilka sociala medier 
de ska vända sig till, vad de ska göra där samt hur de ska använda det. Eftersom sociala 
medier är relativt nya finns det de som startar ett konto och hoppas på att framgången ska 
komma av sig självt (Scott & Jacka 2011). Dessa verksamheter kommer inte att ha några 
större framgångar i sin marknadsföring. Istället menar Scott och Jacka (2011) att det är 
viktigt med strategier för att upprätthålla en lyckad marknadsföring i dessa medier. Dock 
behövs det en del eftertänksamhet för hur strategierna ska användas. Strategier för hur 
marknadsföringen ska behandlas på bloggar kan ge en negativ effekt om de exempelvis 
tillämpas för en Facebook-sida (Scott & Jacka 2011). 

3.3.4	  Strategier	  för	  användande	  av	  sociala	  medier	  
Framgångshistorier om lyckade marknadsföringskampanjer inom sociala medier som 
exempelvis Facebook får åskådarna att se tjusningen med användandet av dessa medier 
vad gäller marknadsföring (Schulze et al. 2014). Det är dessvärre inte säkert att de medel 
som passar för en produkt passar för en annan produkt (Schulze et al. 2014). Att använda 
sig av sociala medier kräver därför viss eftertänksamhet för att användandet ska bli lyckat 
(Scott & Jacka 2011). Därför menar Scott och Jacka (2011) att det är viktigt att 
upprätthålla strategier för användandet av sociala medier. Strategierna för användandet, 
poängterar Scott och Jacka (2011), ska tydligt vara kopplade till organisationens 
huvudsakliga mål om det så är i syfte att förbättra kundservicen, öka försäljningen med 
flera. 

Ryan och Jones (2009) förklarar att utan strategier kommer organisationen att missa 
möjligheter och förlora affärer. Genom att formulera strategier blir det lättare för 
organisationen att fatta beslut för dess virala marknadsföring och upprätthålla en 
marknadsföring som är av värde för verksamheten. Eftersom sociala medier är i ständig 
utveckling ställs allt högre krav på fungerande strategier för att lyckas med sitt användande 
av dessa medier (Ryan & Jones 2009). För att ha koll på dessa aktiva förändring krävs det 
att ha förståelse för hur sociala medier fungerar tillsammans med en väldefinierad 
målgrupp. Att tillhandahålla strategier hjälper organisationen att hålla sig fokuserad, se till 
så att de följer den röda tråden och att de riktar sig till sin definierade målgrupp (Ryan & 
Jones 2009).  



 17	  

Vid införskaffande av sociala medier är det viktigt att organisationen tar en blick inåt och 
ställer sig frågan om organisationen är redo för den förändring som bytet medför (Ryan & 
Jones 2009). Enligt Ryan & Jones (2009) är det viktigt att klargöra om organisationens 
kunder och personal är redo för de nya processerna som digital marknadsföring medför. 
Det är viktigt att veta hur och av vem de sociala medierna ska skötas. Outsourcing, innebär 
att någon utomstående sköter organisationens aktivitet i sociala medier, och skulle enligt 
Scott och Jacka (2011) inte fungera. Att låta någon annan föra organisationens talan i 
sociala medier kan göra det svårt för dem att upprätthålla sin image. Därmed är det viktigt 
att styra de sociala medierna centralt och om kompetensen inte finns internt så 
rekommenderas utbildning. Utbildningen bör således hållas av någon extern om 
kompetensen är bristfällig inom organisationen (Scott & Jacka 2011). 

För att underlätta valet av sociala medier är rekommendationen att höra sig för hur 
medarbetarna använder medierna. Därmed kan organisationen få ett hum om vilken kanal 
som verkar bäst i utifrån organisationens syfte. De kanaler som inte är relevanta för 
organisationen ska väljas bort för att kunna lägga mer fokus på de kanaler där målgruppen 
är aktiv (Westander 2014). 
Westander (2014) beskriver att ”det bästa sättet att lära sig använda sociala medier är att 
börja göra det” (Westander 2014, s.12). Innan användandet påbörjas ska det vara tydligt i 
vilket syfte det sociala mediet ska användas samt till vilken målgrupp organisationen ska 
vända sig till (Westander 2014). Vidare är det viktigt att bestämma hur de sociala medierna 
ska användas, hur ofta de ska vara aktiva och hur mycket som ska publiceras samt vem 
som ska arbeta med publiceringen. Ett sätt att förbättra det enskilda användandet är att låta 
sig inspireras av andras användares framgångsfaktorer och därtill efterlikna detta 
(Westander 2014). Syftet är det centrala för strategierna (Westander 2014). Ryan och Jones 
(2009) säger att om organisationen inte vet vad de vill uppnå så kommer de inte att göra 
det. Därför är mål en viktig del av den digitala marknadsföringen. 
Den centrala lyckan för sociala medier är interaktion (Westander 2014). Med interaktion 
menas att det är viktigt att låta målgruppen interagera med organisationen. Verksamheten 
bör därför dela med sig av dess kunskap exempelvis gällande en produkt och göra den 
lättillgänglig för målgruppen och andra användare. Att ställa frågor och besvara 
användarnas frågor är också viktigt för att bidra till en lyckad interaktion (Westander 
2014). Sociala medier möjliggör för en dialog mellan målgrupp och verksamhet. Det är 
därför mycket viktigt att bemöta och besvara frågor, beröm och kritik. Att ge svar till 
användarna av exempelvis en produkt ökar användarnas trovärdighet för organisationen 
samtidigt som det tyder på att de värnar om god service (Westander 2014). Genom att 
besvara frågor, beröm eller klagomål får användarna ett förtroende för verksamheten vilket 
medför till ett ökat engagemang (Westander 2014). 

Det är viktigt för organisationen att försöka att skapa en personlig relation genom att vara 
personliga, öppna och roliga. Att berätta vem det är som publicerar inlägg gör inläggen 
mer personliga, dock behöver skribenten inte nämnas vid varje inlägg. Skriv endast sådant 
ni kan stå för eftersom kommunikationen i sociala medier är flyktig och snabbt sprids till 
andra användare. Ett tips är att låta någon annan korrekturläsa inläggen innan de publiceras 
(Westander 2014). 
Konkurrenterna inom sociala medier är inte alltid desamma som vid användande av 
traditionella mediekanaler (Ryan & Jones 2009). Det är därför viktigt kartlägga de digitala 
konkurrenterna och få insikt i hur de använder sociala medier. Enligt Ryan & Jones (2009) 
kan organisationen, genom att studera konkurrenter, anamma vad konkurrenterna gör som 
är bra, beakta och undvika att göra sådant som fungerar mindre bra samt lokalisera vad de 
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saknar som den enskilda organisationen kan erbjuda istället. Vad gäller sociala medier 
poängterar Ryan & Jones (2009) att organisationer från hela världen finns samlade på en 
plats och att konkurrensen är högre än inom de traditionella mediekanalerna. Därmed är 
det viktigt att hålla uppsikt för konkurrenterna och göra en global konkurrensanalys (Ryan 
& Jones 2009). 

Ryan och Jones (2009) uppmuntrar till att inte haka upp sig de tekniska finesserna. De 
förklarar att digital marknadsföring handlar om kommunikation mellan människor och att 
tekniken är hjälpmedlet för att det ska hända. Därmed är strategin redskapet för att få en 
överblick av den digitala marknadsföringen med fokus på verksamheten (Ryan & Jones 
2009). 

3.4	  Aspekter	  för	  att	  upprätta	  vägledning	  
Att analysera och bearbeta den data forskaren samlat in kan göras utifrån flera olika 
metoder. En av dessa bearbetningsmetoder är en analysmodell (Björklund och Paulsson 
2012). Björklund och Paulsson (2012) beskriver att analysmodeller kan användas till att 
bearbeta data. ”Olika former av analysmodeller kan användas för att exempelvis 
strukturera och värdera det material som samlats in” (Björklund och Paulsson 2012, s. 73). 
Analysmodellen kan bland annat användas till att ”jämföra olika variabler” (Björklund och 
Paulsson 2012, s. 73), identifiera samband eller att påvisa för- och nackdelar.  

Forskaren kan själv välja att utforma en egen analysmodell eller att använda en redan 
befintlig modell (Björklund & Paulsson 2012). Vad som är viktigt med analysmodellen är 
att den beskriver relationen mellan de aspekter som modellen illustrerar (Huberman & 
Miles 1994). 

Figur 2 visar en av författaren, utifrån teorin, skapad modell för studiens analysarbete. 
Modellen illustrerar de fyra undersökningsfrågorna från kapitel 1. Linjerna i modellen 
visar att de fyra aspekterna är relaterade till varandra medan pilen förstås visar att svaren 
på undersökningsfrågorna formar den vägledning för användande av sociala medier som 
denna studie resulterar i. 
 

 
Figur	  2,	  Analysmodell	  över	  aspekter	  för	  att	  upprätta	  strategier	  	  
Källa:	  Författaren	  
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Användande	  av	  traditionella	  och	  sociala	  medier	  
Aspekten användande av traditionella och sociala medier avser att analysera i vilken 
utsträckning organisationen kan använda sig av dessa medier. Sociala medier jämförs 
bland annat mot traditionella mediekanaler för att se vilka för- och nackdelar sociala 
medier har gentemot dessa. Denna jämförelse görs för att se vilket alternativ som finns om 
organisationen inte skulle vilja marknadsföra sig i sociala medier men också för att kunna 
sätta finger på den direkta skillnaden mellan traditionella mediekanaler och sociala medier. 
Samtidigt som de sociala mediernas potentiella fördelar gentemot traditionella 
mediekanaler framkommer. Det underlag som uppkommer under denna aspekt kommer att 
användas för att kunna upprätta vägledning för sociala medier. Det är viktigt för att 
organisationen ska förstå hur de kan använda sociala medier och vilka effekter 
användandet kan medföra. 

Denna aspekt måste behandlas därför att användandet måste definieras för att se vilka 
möjligheter och risker som finns. Sociala medier är ett omfattande ämne som kan användas 
i många olika aspekter. För uppsatsens valda syfte är avsikten att studera sociala medier 
inom området marknadsföring av organisationer. När användandet av sociala medier ur ett 
marknadsföringsperspektiv definierats och författaren tittat på skillnaderna mellan 
traditionella och sociala medier finns påtagliga områden för hur de sociala medierna ska 
kunna användas. När användningsområdena är definierade kan således möjligheterna och 
riskerna för varje område definieras. Att se användningsområdet, möjligheterna och 
riskerna är viktigt för att kunna upprätta vägledning. Vägledningen uppkommer från hur de 
sociala medierna kan användas. Möjligheterna är den aspekt som ska vara övertygande för 
organisationer att använda sig av sociala medier samtidigt som användandet inte är ”att 
bara göra”. Användandet kan de organisationen framgång inom marknadsföring samtidigt 
som det kan ge konsekvenser om det inte används på rätt sätt och för att inte använda 
sociala medier på fel sätt måste riskerna definieras för att i vägledningen ge råd för att 
undvika riskerna. 

Möjligheter	  med	  användande	  av	  sociala	  medier	  
Aspekten möjligheter med användande av sociala medier analyseras för att se hur sociala 
medier kan användas till organisationers fördel. För att kunna upprätta vägledning för 
sociala medier krävs en insikt vilka möjligheter inom området marknadsföring sociala 
medier kan bidra med. En aspekt som kommer att analyseras är på vilket sätt sociala 
medier kan förbättra organisationens image och verksamhet såväl som försäljningssiffror.  

För att kunna upprätta vägledning för sociala medier och kunna övertyga att organisationer 
ska följa dessa krävs det att möjligheterna framhävs. Detta därför att organisationerna kan 
behöva se ”slutprodukten” för vad som väntar organisationen om de efterföljer 
vägledningen för marknadsföring i sociala medier. 

Denna aspekt behandlas för att förstå hur det faktiska användandet av sociala medier kan 
påverka organisationen på ett positivt sätt för marknadsföring. Möjligheterna kommer av 
en eller flera handlingar som organisationen måste utföra beträffande sitt användande av 
sociala medier. När möjligheterna är analyserats och kartlagts är det lättare att se 
sambandet mellan användandet och möjligheterna, utifrån dessa aspekter grundas sedan 
vägledningen för hur det faktiska användandet ska medföra dessa möjligheter. Dock måste 
även riskerna tas med i denna aspekt eftersom användandet, om det inte följer 
vägledningen, kan bidra med risker som kan ha direkt skada på organisationen och dess 
image. Genom att identifiera riskerna och möjligheterna blir det lättare att aktivt undvika 
att använda de sociala medierna på ett felaktigt sätt. 
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Risker	  med	  användande	  av	  sociala	  medier	  
Aspekten risker med användande av sociala medier analyseras för att påvisa att de sociala 
medierna inte bara kommer med fördelar och möjligheter. För att tillämpa sociala medier 
är det viktigt för organisationerna att känna till de eventuella risker som kan uppstå och 
vad de kan leda till. Genom att uppmärksamma riskerna är det lättare att arbeta för att 
undvika dem och använda sociala medier till någonting positivt som är till organisationens 
fördel. Utifrån identifierandet av riskerna kan organisationen göra en plan för hur riskerna 
ska hanteras om de uppstår. 

Risker är en direkt effekt av det faktiska användandet. Om de sociala medierna inte 
används med eftertanke kan det uppstå risker som kan ha inverkan på organisationen. 
Aspekten risker är dessutom i relation till möjligheterna såväl som till befintliga strategier. 
I och med att riskerna kan undvikas genom att titta på befintliga strategier, vilka handlingar 
som ska göra att riskerna och anamma möjligheterna med sociala medier istället. Genom 
att kartlägga riskerna uppkommer ett underlag som är viktigt för att vid upprättande av 
vägledning ge rekommendationer för organisationers användande som undviker att utföra 
handlingar som kan framhäva de kartlagda riskerna.   

Befintliga	  strategier	  för	  sociala	  medier	  
Aspekten befintliga strategier för sociala medier analyseras för att kartlägga vilka 
strategier tidigare forskare har identifierats. För att kunna utforma strategier i analysen är 
det viktigt att känna till vilka strategier andra forskare identifierat och ha dessa i åtanke vid 
utformande av nya. De befintliga strategierna kommer att analyseras och utvärderas om det 
finns någonting som talar för att de måste förtydligas eller förbättras för att de ska kunna 
användas. Strategierna utvärderas också gentemot det faktiska användandet av sociala 
medier som framkommer i innehållsanalysen och enkätundersökningarna. 
Aspektens relation till användande, möjligheter och risker med sociala medier uppkommer 
genom att de befintliga strategierna demonstrerar användandet av de sociala mediernas 
möjligheter och risker. Det är viktigt att analysera de befintliga strategierna för att urskilja 
vilka effekter strategierna har vad gäller möjligheter och risker. De befintliga strategierna 
analyseras för att kunna upprätta vägledning som kan grundas på de befintliga strategierna, 
eller ibland, ha sitt ursprung i de befintliga strategierna med en modifikation.  

Vägledning	  för	  användande	  av	  sociala	  medier	  
Vägledning för användande av sociala medier uppkommer från de fyra aspekterna till 
vänster i modellen (figur 2). Vägledning för användande av sociala medier utgör resultatet 
för uppsatsens studie och återfinns i kapitel 6. Slutsats. Vägledningen omfattar olika steg 
organisationer ska kunna följa vid marknadsföring i sociala medier. De olika stegen 
baseras på teorin och empirin och uppkommer utifrån de tidigare nämnda fyra aspekterna i 
modellen. 
Aspekten vägledning för användande av sociala medier har sin relation till användande av 
sociala medier, möjligheter och risker samt befintliga strategier. Användandet är det 
centrala för vägledningen eftersom stegen handlar om hur sociala medier ska användas. 
Underlaget för hur de ska användas har tagits fram genom att analysera hur de sociala 
medierna kan användas. Därefter följer möjligheterna eftersom det är möjligheterna som 
önskas uppnås genom stegen. Stegen är framtagna för att användandet ska vara gynnsamt 
för organisationerna och därmed utgår användandet från att uppnå möjligheterna. Dock 
måste riskerna finnas med för att identifiera vad som kan gå snett för varje steg. Genom att 
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identifiera riskerna går det att se att planera hur dessa ska undvikas vid varje steg. De är 
dock viktiga att ha med för att organisationerna ska kunna använda de sociala medierna på 
ett effektivare sätt. Avslutningsvis finns också relationen till de befintliga strategierna 
eftersom vägledningen till viss del grundas på strategier som sedan tidigare finns men att 
de har förbättrats för att bli ännu bättre. 

3.5	  Sammanfattning	  av	  kunskapsläge	  
Trots de sociala mediernas framväxt och många framgångshistorier finns det de som räds 
att använda sociala medier. Att flertalet långa böcker har skrivits inom ämnet tyder den 
empiriska studien på att den befintliga kunskapen inte utnyttjas på grund av bland annat 
tidsbrist. Anställda har inte tiden att sätta sig in i ämnet om hur marknadsföringen ska gå 
tillväga i dessa medier. Tyvärr räcker heller inte alltid ekonomin till för att ta in experter 
inom ämnet. 

Tidsbrist och ekonomi ska inte behöva vara två faktorer som gör att organisationer inte 
vågar ge sig ut i de sociala mediernas värld. För att övertyga den osäkre och oerfarna att ta 
plats i de sociala medierna och sprida sitt varumärke har författaren studerat företags 
användande av medierna. För att vidare kunna upprätta vägledningen som ska hjälpa 
företaget att stärka sitt varumärke presenteras i det empiriska kapitlet en skildring av 
organisationers vanligaste funderingar och orosmoment vid införande av sociala medier. 

Studien är således upplagd för att skildra de viktigaste vägledande råden utifrån vad den 
kunskap som organisationerna saknar helt eller anses bör förtydligas. Ur det perspektivet 
att organisationerna inte har tiden eller resurserna till ingående analyser vid införande av 
sociala medier finns behovet av en kortfattad ingående förteckning av vad sociala medier 
är, vad de kan leda till samt hur de bör användas. Ur det syftet har denna uppsats skrivits 
för att summera och korta ner befintliga strategier så att de blir mer lättöverskådliga. 
Någonting som kan läsas en gång i sin helhet och sedan gå tillbaka till och checka stegen 
för att upprätthålla ett bra och effektivt användande av sociala medier. 
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4.	  Empiri	  
Empirikapitlet inleds med en genomgång av två enkätundersökningar och den genomförda 
innehållsanalysen med tillhörande resultat. Efter innehållsanalysen presenteras sedan det 
resultat som framkommit av intervjun med en kommunikatör.  

4.1	  Enkätundersökning	  gällande	  användandet	  av	  sociala	  medier	  
Utifrån två enkätundersökningar har privatpersoners och organisationers användande av 
sociala medier undersökts. Enkätundersökningarna har skickats ut till 50 företag och 226 
privatpersoner. Av de 50 företagen som enkäten skickades till var det 13 som valde att 
besvara den. För enkäten till privatpersonerna var det 126 av 226 tillfrågade som valde att 
besvara den.  

De centrala delarna som har varit av intresse för uppsatsen att studera är i vilken 
utsträckning privatpersoner följer organisationer i sociala medier och vilken information de 
vill tillhandahålla. Vidare är det för uppsatsens ämne av intresse att studera om 
organisationer använder sociala medier och i så fall hur de använder dem. Dessa två 
aspekter studeras för att ge uppsatsen en inblick i det faktiska användandet av sociala 
medier. Valet för denna typ av undersökning ger en svensk empirisk bas att jämföra med 
de empiriska studier som behandlades i teorikapitlet. 
Resultatet för enkäterna presenteras i två avsnitt ett för resultatet gällande privatpersoner 
(avsnitt 4.1.1) och ett avsnitt för de tillfrågade företagen (avsnitt 4.1.2). 

4.1.1	  Privatpersoners	  användande	  av	  sociala	  medier	  
Utifrån enkäten som skickats ut till privatpersoner gällande deras användande av sociala 
medier går det att tyda att Facebook är det som används mest. 93 av de svarande hade ett 
Facebook-konto, därefter var Instagram vanligast förekommande då 35 svarade att de hade 
ett Instagram-konto. Sju av de etthundratjugosex svarade att de varken hade Facebook, 
Twitter eller Instagram. 

98 av de svarande på enkäten följde enskilda organisationers sidor och vanligast 
förekommande var att de följde dem för att ta del av rabatterbjudanden. 46 svarande ansåg 
att rabatterbjudanden och kampanjer var främsta skälet till att följa organisationer i de 
sociala medierna tätt följt av att ta del av nya produkter som 39 ansåg vara ett av de 
viktigaste skälen. 
71 av de 126 svarande var ense om att ett till två inlägg per vecka var mest acceptabelt för 
en organisation att publicera på sin sida innan konsumenten började uppfatta dem som 
påstridiga och besvärliga. 36 av 126 ansåg att ett eller färre inlägg per vecka var 
acceptabelt innan känslan av besvärlighet blev påträngande. Av den ställda frågan kan 
tydas att anhängare i sociala medier inte är mottagliga för massutskick veckovis av de 
organisationer som de valt att följa. 

4.1.2	  Företags	  användande	  av	  sociala	  medier	  
Genom enkätundersökningen som skickats ut och besvarat av 13 företag var det vanligt 
förekommande att företagen använde sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. 9 
företag har svarat att de använder sociala medier ur det syftet samtidigt som 4 svarat nej på 
samma fråga. De som svarat nej har fått följdfrågan varför och där har svaren bland annat 
blivit ”vi har ännu inte kommit fram till hur vi ska använda de sociala medierna” och ”de 
sociala medierna ska användas som kundsupport endast”. 
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Var det lätt för Er organisation att komma igång och börja använda de sociala 
medierna? 10 av företagen som svarat har svarat att Ja, det var det samtidigt som 3 svarat 
nej. Att 3 svarat nej innebär att närmre en ¼ av de som svarat inte tyckte att det var lätt att 
börja använda sociala medier.  
Bland de tre företagen som svarat nej har följdfrågan varför ställts och svaren har bland 
annat blivit:  

”Vi ville göra som andra företag och synas i tid och rum där målgruppen 
fanns men vi visst inte riktigt vart vi skulle börja. Vi stod inför en helt ny 
värld och visst varken ut eller in hur vi på bästa möjliga sätt skulle 
framhäva oss. De flesta på firman är dagliga användare av Facebook så 
det var där vi började eftersom miljön kändes mest bekant.”.  

Ett annat svar på frågan varför var: 
 ”Vi tänkte att vi skulle finnas i alla tänkbara medier för att fånga upp 
alla potentiella kunder och målgrupper. Processen blev så stor och 
omfattande att vi tappade kontrollen. informationen blev halvdan och 
ibland uppdaterade vi inte på 1 månad. Nu har vi lärt oss att hålla oss 
till tre medium och lägga fokus på dessa”.   

Avslutningsvis var ett sista svar: 
 ”Tidsbrist och brist på resurser gjorde att vi inte hade möjlighet till att 
göra en omfattande undersökning hur vi på bästa sätt skulle använda de 
sociala medierna.”. 

Utöver att tre företag ansåg att det var svårt att komma igång med de sociala medierna 
svarade två företag att de inte upplevt att de sociala medierna stärkt deras varumärke. 

4.2	  Innehållsanalys	  av	  sociala	  medier	  
Genom en innehållsanalys har fyra organisationers aktivitet i de sociala medierna 
Facebook, Twitter och Instagram studerats. Innehållsanalysen har gett underlag för hur 
organisationerna använder medierna och vilken sorts information de publicerar som 
exempelvis reklamerbjudanden, filmklipp, information om event. Innehållsanalysen har 
genomförts för att ge en verklig bild av hur organisationerna använder sig av sociala 
medier i praktiken. För att få ett brett underlag av det faktiska användandet har de fyra 
studerade organisationerna olika typer av organisationsform och syfte. Innehållsanalysen 
har genomförts för att studera verkligt användande och kunna se ett samband för vilken typ 
av information som passar sig bäst i vilket sociala medium. Underlaget ska senare i 
uppsatsen hjälpa till att rekommendera för vilken typ av organisation de olika medierna 
passar bäst. 
Innehållsanalysen används i första hand till att kartlägga användandet och ligger till 
underlag för analysen då användandet analyseras under avsnitt 5.1. 
Detta avsnitt (avsnitt 4.2) är uppdelat i fyra mindre avsnitt där resultatet av 
innehållsanalysen presenteras för respektive organisationer. Inledningsvis ges en kort 
presentation av verksamheten innan resultatet för innehållsanalysen redovisas. För 
Simklubben Ägir presenteras intervjuunderlaget med breddansvarig inledningsvis innan 
resultatet från innehållsanalysen redovisas. Simklubben Ägir omfattas av mer data 
gentemot övriga tre organisationer. Det beror på att denna organisation vad den enda 
organisationen som författaren fick möjligheten att intervjua. 
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Innehållsanalysen har genomförts i två skeden och organisationen har studerats i två 
omgångar med en tiodagars intervall vid varje tillfälle. Resultatet som redovisas under 
respektive organisationen har tagits fram under perioderna 21/2-3/1 och 28/4-7/5 2014. 

I början av mars inleddes innehållsanalysen med att notera de fyra organisationernas antal 
anhängare. Siffrorna noterades och presenteras i tabell 2.  
 
	   Instagram	   Twitter	   Facebook	  

H&M	   1	  805	  970	   3	  228	  837	   17	  908	  208	  

SK	  Ägir	   36	   -‐	   289	  

Project	  Playground	   994	   1	  600	   2	  150	  

Fritidsresor	   6	  974	   3	  626	   160	  735	  

Tabell	  2,	  Antal	  anhängare	  3	  mars	  2014	  
Källa:	  Författaren	  

För att se om de sociala medierna är aktiva och genererar fler användare som följer 
organisationen gjordes en uppföljning av antalet anhängare i början på maj, nästan två 
månader efter den första mätningen. Utfallet för den andra mätningen av antalet anhängare 
visas i tabell 3.	  
	   Instagram	   Twitter	   Facebook	  

H&M	   2	  221	  775	   3	  428	  614	   18	  636	  799	  

SK	  Ägir	   47	   -‐	   325	  

Project	  Playground	   2	  810	   1	  639	   2	  612	  

Fritidsresor	   7	  935	   3	  753	   168	  336	  

Tabell	  3,	  Antal	  anhängare	  8	  maj	  2014	  
Källa:	  Författaren	  

Utifrån noteringarna av de fyra organisationernas anhängare har det konstaterats att 
samtliga organisationer haft ett aktivt tillflöde av nya anhängare. Efter den första och den 
andra noteringen av antalet anhängare har det procentuella värdet för ökningen räknats ut. 
Den procentuella ökningen visas i tabell 4. 
	   Instagram	   Twitter	   Facebook	  

H&M	   23,02	   6,19	   4,07	  

SK	  Ägir	   30,56	   -‐	   12,46	  

Project	  Playground	   182,7	   2,44	   21,49	  

Fritidsresor	   13,78	   3,5	   4,73	  

Tabell	  4,	  Procentuell	  ökning	  av	  antal	  anhängare.	  
Källa:	  Författaren	  

Den största procentuella ökningen har de fyra organisationerna haft för antalet nya 
anhängare på Instagram. Därefter har organisationerna haft den största ökningen på 
Facebook och sist Twitter. Undantaget är H&M som haft den näst största ökningen av 
antalet Twitterföljare och sist Facebook. Dock är inte alltid den procentuella mätningen 
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rättvisande eftersom H&M i själva verket fått fler nya anhängare på Facebook (728 591 
nya anhängare) än på Twitter (199 777 nya anhängare).  
Av mätningarna att tyda syns det att alla organisationerna haft en ökning av nya anhängare 
i sociala medier vilket visar sociala mediers popularitet. Vilken typ av information de 
väljer att dela med sina anhängare kommer att presenteras för respektive organisationen. 
Denna information kommer att användas till analysen för att kunna analysera användandet 
av sociala medier. 

4.2.1	  Hennes	  &	  Mauritz	  	  
Hennes & Mauritz, mer känt under förkortningen H&M, är Sveriges mest kända och 
etablerade klädesföretag. H&M har i dagsläget 3100 butiker i 53 olika länder samt närmare 
116 000 anställda (H&M 2014). H&M är mycket aktiva med att sprida information om 
kampanjer, bilder på kläder samt filmklipp på Facebook, Twitter och Instagram. 

Under den första perioden som H&Ms Facebook- sida studerades publicerades totalt 17 
inlägg vilket gav ett genomsnittligt värde om 1,7 inlägg per dag. Under denna period var 2 
av de inlägg som publicerade direkt riktade till tjejer och 15 inlägg berörde ett event som 
H&M arrangerat för att visa upp sin nya klädkollektion. 

Vid den andra perioden som organisationens Facebook-sida studerades publicerades 16 
inlägg. Bland dessa 16 inlägg var 5 inlägg riktade till tjejer, 2 inlägg var riktade till killar, 1 
inlägg var ett filmklipp för sådant som filmats ”behind the sceens” med modellen Gisele 
Bündchen vid ett fototillfälle och 8 inlägg berörde olika event däribland en fotografering 
av en ny klädkollektion.  

Ett exempel på hur H&M använder sin Facebook- sida för att göra reklam kan tas från den 
12 maj när de priblicerade en bild med ett urval av somriga tjejkläder med texten ”Fashion 
Finds! We've selected this week's best fashion finds just for you. See more of our 
favourites at http://goo.gl/v78Hda.”. En annan reklamkampanj som riktades till killar 
publicerades den 14 maj med den tillhörande texten ”Surf's up with a chilled beachside 
take on denim, longer length board shorts and printed tees. Available in stores and online 
tomorrow, May 15.”. I denna reklamkampanj annonserade H&M för att de kommer att 
göra en ny klädkollektion tillgänglig den 15 maj och genom bilder kan anhängarna i förväg 
ta del av den nya kollektionen och sukta efter nya kläder som de vill köpa. 
Vid studerande av H&M aktivitet på Instagram publicerades i genomsnitt 2,9 inlägg per 
dag (beräknat på antal inlägg/antal dagar) under den första perioden. Under den andra 
perioden som flödet studerades var medelvärdet sjunkit till 1,2 inlägg per dag. Vid den 
första perioden som H&Ms Instagram- flöde studerades berörde samtliga 29 publicerade 
inlägg modeveckan i Paris. För inläggen under modeveckan använde H&M sig två 
hashtaggar #HMStudioAW14 och #PFW som Instagram- användare kunde söka på för att 
se bilder från modeveckan. De bilder som publicerades under denna period var bilder tagna 
när modellerna gick nerför podiet, bakom scenen bilder, bilder på kändisar med mera. 
Under den andra perioden som Instagram- flödet studerades publicerades 12 inlägg varav 8 
inlägg riktade sig till tjejer och berörde modenyheter med hänvisning till hemsidan för mer 
detaljerad information och fler modenyheter. De övriga 4 inläggen som publicerades 
berörde en nyinspelad sång som Gisele Bündchen spelat in tillsammans med Bob Sinclar.  
Under perioderna som H&Ms flöde i de tre sociala medierna studerats har samma 
information publicerats på Twitter och på Instagram. Därför görs ingen detaljerad 
beskrivning av informationen av Twitter- kontot. 
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4.2.2	  Simklubben	  Ägir	  
Simklubben Ägir (SK Ägir) är en ideell simförening i Östersund. De har i dagsläget ca 1 
600 aktiva medlemmar och är verksamma på 5 olika simanläggningar. I en intervju med 
Daniel Ekberg, breddansvarig för simklubben förklarar han att det är många medlemmar 
och det är svårt att hålla alla uppdaterade om vad som händer i föreningen. Han förklarar 
att de sociala medierna möjliggör för föreningen att snabbt nå ut med information till sina 
medlemmar. De frågor som ställdes vid intervjutillfället återfinns i bilaga 1. 

4.2.2.1	  Möjligheter	  med	  sociala	  medier	  

Daniel förklarar att simklubben använder sociala medier för att snabbt tillgängliggöra 
information som berör föreningen. De vill främst hålla sina medlemmar uppdaterade om 
vad som händer i föreningen, svara på medlemmars frågor och ge snabba svar på frågorna. 
Därefter vill de också sprida information till andra simklubbar och personer med intresse 
för föreningen. Genom sociala medier når föreningen till deras målgrupp utan att lägga tid 
på de som inte är av intresse för föreningen. 
Daniel förklarar att sociala medier är, utifrån föreningens perspektiv, ett bra komplement 
till exempelvis tidningsannonser. Föreningen brukar normalt ha 2-3 tidningsannonser per 
år i den lokala tidningen Östersundsposten. Annonseringen kostar däremot pengar och att 
annonsera oftare vill inte föreningen ur ett ekonomiskt perspektiv. Därför använder de sig 
av gratiskanaler som sociala medier eftersom de kan publicera så många inlägg de önskar 
utan att de behöver betala för det. På så sätt kan föreningens pengar gå till medlemmarna 
istället för dyr reklamkostnad. 

Simklubbens främsta syfte med de sociala medierna beskriver Daniel är bland annat att 
sprida information som är av intresse för medlemmarna men också för att skaffa nya 
medlemmar genom att sprida information om när verksamhetens tider kommer att släppas 
och uppmuntra de som ser inlägget att dela med sig av budskapet.  

Föreningen genererar vanligtvis nya medlemmar genom att medlemmar sprider deras goda 
rykte genom mun-till-mun kommunikation. Denna typ av kommunikation har fungerat bra 
och fått goda resultat men att vara aktiv i sociala medier ger förhoppning om mun-till-mun 
kommunikationen ska få en helt ny dimension. 

4.2.2.2	  Risker	  med	  användande	  av	  sociala	  medier	  

Några risker har Daniel identifierat med simklubbens användande av sociala medier. Den 
främsta risken är att föreningen erhåller ansvaret att ha föräldrars tillstånd att publicera 
bilder på deras barn. Att publicera en bild kan vara känsligt eftersom alla inte vill att deras 
barn ska synas på bild av personliga skäl exempelvis att barnen har skyddad identitet. 
Daniel poängterar också att de endast publicerar bilder på barn vars föräldrar givit tillstånd. 

Ytterligare en risk som identifierats av Daniel är att det är flera i föreningen som har 
tillgång till lösenorden för kontona. Både anställda och vissa simmare som har tillgång kan 
logga in på föreningens Facebook- och Instagram-konto för att publicera inlägg. Att de är 
flera som kan publicera information i de olika sociala medierna medför att föreningen inte 
har någon kontroll över vilken information som publiceras. Det är därför möjligt, om det 
skulle vara någon som har för avsikt att förstöra, att publicera information som kan skada 
föreningens image. 
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4.2.2.3	  Strategier	  för	  användande	  av	  sociala	  medier	  

Daniel förklarar att simklubben inte hade några strategier som de utgick ifrån när de gjorde 
sitt val av sociala medier. Inledningsvis valde Daniel att starta en Facebook- sida under 
2012. Valet att starta en Facebook- sida berodde på att det var den sidan som han kände sig 
mest bekant med. Den främsta anledningen att starta denna sida var att simklubben 
påbörjade sin framväxt till att bli en större förening och ville synas mer hos sina befintliga 
men också potentiella kunder. Strategin som föreningen själva hade satt för sitt 
användande av sociala medier var således att sprida information till sina medlemmar och 
att locka till sig nya medlemmar. 
Först i februari 2014 startade simklubben ett Instagram- konto och tanken är att klubben så 
småningom också ska starta ett Twitter- konto. Anledningen till att det tar lång tid för 
klubben att etablera sig i de olika medierna är för att det finns tre heltidsanställda i 
föreningen som hanterar informationen som ska läggas upp. Daniel förklarar att de inte 
alltid hinner med att lägga upp information så ofta som de skulle önska, därför att de har 
andra arbetsuppgifter som de måste göra. Han tror däremot att det är en fördel att synas i 
många fler medier därför att simklubben skulle kunna sprida sin information till flera 
medlemmar och till potentiella medlemmar.  
Simklubben främsta syfte med de sociala medierna är att synas men också att bjuda in till 
viss gemenskap och insikt. De vill låta andra ta del av vad som händer och gör således det 
genom att vara personliga. Att vara personliga uppnår de genom att skriva roliga texter och 
visa upp bilder från läger och tävlingar med mera. De vill förmedla känslan av att den som 
exempelvis inte kunnat närvara vid en tävling ska få känslan av närvaro genom bild, text 
eller film. 
Vid enstaka tillfälle har simklubben använt betaltjänster för att få större räckvidd. Det 
innebär att simklubben avlagt en summa för att fler personer ska se deras inlägg. Denna 
metod tillämpades bland annat i december 2013 vid marknadsförande av den nya babysim- 
perioden. Daniel säger dock att han inte märkte av att den betalda räckvidden genererade i 
nya medlemmar. Vidare beskriver Daniel att simklubben inte skulle ha någon nytta av att 
köpa anhängare eller likes eftersom de vill nå ut till sina medlemmar som är verksamma i 
föreningen. Att köpa anhängare för att höja antalet för hur många som följer föreningen i 
de sociala medierna ser han att det inte skulle generera någonting till föreningen. 

4.2.2.4	  Användande	  av	  sociala	  medier	  

Under den första perioden som Simklubben Ägir studerats har de publicerat 13 inlägg 
vilket gav dem ett genomsnitt på 1,3 inlägg per dag. Under denna period har de publicerat 
inlägg som berört en hemmatävling som simklubben arrangerat med bilder från tävlingen 
och en redogörelse av resultat för tävlingen. Sedan har de också publicerat ett inlägg 
angående tidsläpp för en ny babysimperiod med uppmuntran att de som ser inlägget ska 
dela inlägget på sin sida så att fler ser det.  

Vid studerande av Facebook- flödet under den andra perioden publicerades 3 inlägg vilket 
ger ett genomsnitt om 0,3 inlägg per dag. Under denna period publicerades ett inlägg som 
var en hälsning från elitsimmarna på utlandsläger i Spanien, ett inlägg berörde information 
om ett teknikskoleläger och det sista inlägget var en platsannons för en ny tjänst. 

För Instagram- kontot den första perioden publicerades det 8 inlägg vilket ger ett 
genomsnitt på 0,8 inlägg per dag. De inlägg som publicerades var direkt kopplade till 
hemmatävlingen som simklubben arrangerade 22-23 februari. I inläggen gjorde de bland 
annat reklam för att landslagssimmaren Michelle Coleman skulle simma på tävlingen. 
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Vidare gjorde de reklam för att badklädesfabrikanten Tyr var på tävlingen och sålde 
badkläder och andra simtillbehör samt publicerade bilder på deltagare och publik. 
För den andra perioden som simklubbens flöde studerades på Instagram gjordes inga 
uppdateringar. 

4.2.3	  Project	  Playground	  
Project Playground är en ideell förening vilket innebär att de inte är vinstdrivande och att 
syftet är välgörande ändamål (Bolagsverket 2012). Project Playground är en organisation 
som kämpar för barns rättigheter. Project Playground vill stärka barn och ungdomars 
självkänsla genom att erbjuda dem lek och andra organiserade aktiviteter som många tar 
förgivet (Project Playground 2014). I mars 2013 hade Project Playground 25 anställda som 
samtliga hade sitt ursprung i Sydafrika där den ideella föreningen är verksam. 
Project Playground är inte så aktiva i sitt användande av social medier. Under de två 
perioder som organisationen studerats har de publicerat 1-6 inlägg under varje 
tiodagarsperiod. Den information som de har publicerat har varit likvärdig på såväl 
Facebook, Twitter och Instagram. Den information som de publicerat har koppling till vad 
organisationen uträttar och intresserade människor kan hjälpa dessa utsatta barn som 
organisationen arbetar för. Project Playground försöker ge andra en insikt om hur läget är i 
denna del av världen där de är aktiva. Exempelvis som genom detta inlägg som 
publicerades på Facebook 27/3- 2014 ”This is a part of Langa, which is the home of our 
children and where we do our work. Langa has an extremely high rate of unemployment, 
around 70%, and 50% of the population is under 18 years old. This means a lot of 
wonderful kids!”. Genom att dela denna information försöker organisationen skildra 
verkligheten för hur det faktiskt är i Langa där organisationen är aktiv.  

4.2.4	  Fritidsresor	  
”Fritidsresor tillhör Fritidsresegruppen där en rad nordiska researrangörer och Sveriges 
näst största flygbolag, TUIfly Nordic, ingår.” (Fritidsresor 2014).  

Fritidsresor använder sig av sin Facebook- sida för att göra reklam för vilka destinationer 
de arrangerar resor till, annonser för rabattkampanjer som de erbjuder samt sprida 
information om vad resenärerna kan göra på sin semester. 
Under den första perioden som Fritidsresors Facebook- sidan studerades publicerades totalt 
12 inlägg vilket gav ett genomsnittligt värde om 1,2 inlägg per dag. Under denna period 
handlade 10 inlägg om resmål med pris för vad resan skulle kosta och 2 inlägg under 
samma period var frågor som ställdes till Facebook- användare däribland denna fråga: 
”Hur gör du: unnar du dig något på semestern som du inte brukar unna dig annars?”. 

Vid den andra perioden som organisationens Facebook-sida studerades publicerades 11 
inlägg vilket innebär i genomsnitt 1,1 inlägg per dag. För den andra perioden som 
Facebook-sidan studerades berörde 10 inlägg olika resmål och 1 inlägg handlade om att 
Fritidsresor erbjuder simundervisning på sina resmål och att 3800 barn lärde sig simma 
under föregående år.  
Under den första perioden som Fritidsresors Instagram- konto studerats publicerades 26 
inlägg (2,6 inlägg/dag) under nästa period publicerades 19 inlägg (1,9 inlägg/dag). Vad 
som publiceras på Instagram är till största del frågor till följarna: Vad de ska göra under 
dagen och en lockande bild därtill över ett härligt resmål. Exempelvis som detta inlägg 
som publicerades 29 april ”På dagens att-göra-lista: Se ut över havet... Hur ser din att-göra-
lista ut idag? Bilden är från Blue Couples Proteas Blu Resort på Samos. #fritidsresor 
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#samos #bluecouples”. Fritidsresor har också vid första perioden som flödet studerades 
visat upp Dubai utifrån en anställds perspektiv. Den anställda heter Matilda och under en 
vecka från följarna följa henne i Dubai och se vad hon gör och vilka aktiviteter hon 
rekommenderar för de som reser till Dubai. 
På Twitter är Fritidsresor inte så aktiva. Vid studerande av Twitter- kontot publicerades 
under första perioden 3 inlägg (0,3 inlägg/dag) men under nästa period ökade aktiviteten 
och utfallet blev 15 inlägg (1,5 inlägg/dag). Den information som publiceras är likvärdig 
med den informationen som publiceras på Facebook. Informationen omfattar reklam för 
resmål, kampanjerbjudanden samt information gällande aktiviteter som resenärerna kan roa 
sig med på resmålet. 

4.3	  Kommunikatör	  	  
Joachim Ekroth arbetar som kommunikatör på ett företag som heter Loxysoft och har de 
senaste 4 åren föreläst för olika målgrupper om sociala medier. Han har varit verksam 
under de sociala mediernas framväxt och har fått ta del av dess expansion. I en intervju 
med Joachim har författaren fått ta del av hur han arbetar med sociala medier, vilka 
möjligheter han ser, eventuella risker samt strategier som han arbetar efter. Resultatet från 
intervjun presenteras i detta avsnitt. De frågor som ställdes vid intervjutillfället återfinns i 
bilaga 2. 

Intervjun med Joachim görs för få en inblick vilka rekommendationer en expert inom 
området ger andra som vill förbättra sitt användande av sociala medier. Intervjun ska bidra 
med att ge underlag till analysen för att kunna ställa det rekommenderade användandet mot 
vad som sägs i teorin. 

4.3.1	  Användande	  av	  sociala	  medier	  
Det finns enligt Joachim många användningsområden vad gäller sociala medier. Han 
beskriver att sociala medier bland annat kan användas till att dela kunskap, öka 
försäljningen, stärka varumärket samt påvisa för kunderna att företaget är experter inom 
sitt område. Joachim förklarar också att syftet med sociala medier inte endast är att sända 
ut information, sociala medier handlar om att interagera med målgruppen i en dialog. 
Sociala medier möjliggör för målgruppen att kommentera, diskutera och kritisera företaget, 
det öppnar för en ny dialog. I jämförelse med traditionella medier där företag exempelvis 
lägger reklamutskick i brevlådan har sociala medier tagit steget från att vara en sändare 
som endast sänder ut information till att bjuda in till dialog. I och med den inbjudande 
dialogen som medför en diskussion kan företagen inte endast säga att de är bäst, de måste 
bevisa det också annars kan målgruppen komma med mothugg att de inte lever upp till vad 
de säger. 
De sociala medierna användas till att stödja verksamheten och avlasta kundtjänst genom att 
erbjuda support. Med det menas att kunderna kan ställa sina frågor exempelvis på 
Facebook och få svar hur de ska lösa sina problem. Loxysoft erbjuder bland annat 
instruktionsfilmer för att kunderna ska kunna använda programvarorna rätt. Genom att 
ställa en fråga på Facebook kan kunderna lätt hänvisas till filmklippen för att lösa sina 
problem. Detta möjliggör till snabb support vilket i sin tur leder till nöjdare kunder. 
En annan aspekt för hur sociala medier kan användas är crowdsourcing vilket innebär att 
tillfråga och uppmuntra användarna till att komma med förslag hur produkten kan 
förbättras. En form av produktutveckling med hjälp av produktanvändarna. Joachim 
beskriver att om kunderna klagar på produkten finns det två alternativ för att hantera det: 
Det första alternativet är att kunderna inte uppfattar att de kan använda produkten för att de 
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inte har rätt kompetens.  För att lösa problemet erbjuder företaget utbildning exempelvis 
genom en film eller genom en praktisk utbildning. Genom att företaget är tydliga med hur 
användaren ska lösa sina problem får de bra reaktioner av den användare som hade 
problemet men också utomstående vilket ökar förtroendet för företaget. Det andra 
alternativet är att tacka för att någon annan hittat felet som företaget inte visste om, och 
erkänna att felet inte var känt sedan tidigare. Att mörklägga att företaget har brister gör 
användare arga när de hittar brister. När en användare hittar ett problem som sedan tidigare 
inte var känt kan företaget kompensera användaren på något sätt för att visa sin tacksamhet 
för att användaren upptäckte felet och på så sätt öka förtroendet för företaget. Som 
exempel på detta visar Joachim en reklamfilm som mat.se har gjort. En kund hade klagat 
att han inte fått hem sin matkasse som han beställt. Som svar på detta skrev mat.se en låt 
där de sjunger och ber om ursäkt samtidigt som de transporterar hem matkassen till 
kunden, videon avslutas med texten ”Tack alla kunder! Ni gör oss bättre varje dag.”. 
Videon fick sedan viral spridning och många tittade på videon. Att göra såhär är ett sätt att 
utnyttja att kunderna påpekat ett fel och vända det till någonting positivt som gynnar 
företaget. 

4.3.2	  Möjligheter	  med	  sociala	  medier	  
Joachim beskriver att det finns många möjligheter med sociala medier och att fördelen är 
att det är en gratiskanal. Bland annat möjliggör de sociala medierna att vända sig direkt till 
företagets målgrupp. Dessutom har de sociala medierna mer aktiva tittare. I jämförelse med 
till exempel TV- reklam så kan tittaren välja att byta kanal när reklamen börjar, titta på sin 
mobiltelefon, prata med den som sitter bredvid och så vidare. Tittandet på just TV- 
reklamen blir således inte aktivt och målgruppen missar budskapet i reklamen. I de sociala 
medierna väljer målgruppen att titta på reklamen. De kan aktivt söka upp de företag som de 
har intresse för och därmed blir de mer aktivt intresserade av vad företaget förmedlar.  

I jämförelsen mellan sociala medier och TV- reklam förklarar Joachim att de sociala 
medierna har en vidare spridning än TV- reklam och reklamen i dessa medier kan 
produceras med högre kvalitet. Att producera en reklamfilm för TV är väldigt dyrt och vad 
som kostar mest är att köpa reklamplatsen. Av budgeten för TV- reklam går den största 
summan, närmare 80 procent, till att köpa reklamplatsen och det som finns kvar läggs på 
produktionen. För en reklamfilm som ska synas i sociala medier ser budgeten annorlunda 
ut. Eftersom de sociala medierna är gratis behöver företaget inte budgetera för att köpa en 
reklamplats, istället läggs summan på produktionskostnaden vilket ger en mer professionell 
reklamfilm med högre kvalitet. Joachim förklarar också att de påkostade reklamfilmerna 
som fångar tittarna får stor spridning på internet och ses aktivt av många fler tittare än vad 
en TV- reklam skulle ses.  
Joachim diskuterar också de tre sociala medierna Facebook, Twitter och Instagram och 
vilka möjligheter han ser med dessa. Facebook beskriver han som en möjlighet till 
interaktion med målgruppen. Facebook möjliggör för en dialog med målgruppen och 
följarna det är också ett sätt att skapa en relation till följarna eftersom inläggen på 
Facebook kan skrivas så att de upplevs som levande, nästan som om den som ser inlägget 
själv var där. Twitter däremot är ett snabbt och direkt sätt att kommunicera. Joachim 
förklarar att det är svårt att hänga med i Twitterflödet och därför använder han ofta Twitter 
till att hänvisa till pressmeddelanden, länkar, filmklipp med mera. Twitterkontot använder 
han för Loxysoft för att skapa aktivitet så att de kan komma upp i pagerank på Google och 
således visas högt upp på sökmotorn vid en sökning av Loxysoft. 
Joachim har inte så stor erfarenhet av Instagram i sitt arbete på Loxysoft eftersom de 
istället är aktiva inom Pinterest. Han beskriver däremot att Instagram är ett bra verktyg för 
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att göra relationen till följarna mer personlig genom att dela med sig av vardagen i 
bildform. 

4.3.3	  Risker	  med	  sociala	  medier	  
Vid frågan om Joachim ser några risker med sociala medier blir han fundersam om det 
finns några. Sedan lyfter han fram fyra potentiella risker. Den första risken som han 
beskriver är det faktum att internetanvändare inte förfogar över sitt eget material. Med det 
menas att den som lägger ut någonting på internet inte vet hur datan hanteras och vad som 
kommer att hända med den i framtiden. Joachim säger att ”det som händer på Facebook 
stannar på Facebook” och menar att det som en gång laddats upp på Facebook kommer 
alltid att finnas kvar. Ur det perspektivet ser han en risk om företaget är aktiva i sociala 
medier och bestämmer sig för att byta strategi. Trots att en ny strategi upprättas kommer 
den gamla att finnas kvar även om det inte är så företaget i dagsläget vill bli uppfattade. 

Nästa risk som Joachim beskriver är de företag som inte vet hur de ska föra sig i sociala 
medier och således inte tar ansvar för sina handlingar. De företag som far med osanning 
och som inte lever upp till vad de utlovar kommer att få missnöjda kunder. De missnöjda 
kunderna kommer med stor sannolikhet att påtala sin missnöjdhet och göra sin kritik 
tillgänglig för andra att ta del av. Vidare ger Joachim ett exempel där en bloggare under 
namnet The Advertiser var missnöjd med företaget Hewal. The Advertiser var missnöjd 
med Hewals tjänster och skrev om detta på sin blogg, under falska namn skrev Hewal 
kommentarer om hur bra företaget var och ifrågasatte The Advertisers recension. The 
Advertiser spårade kommentarernas IP-adresser och kunde koppla dem tillbaka till 
företaget. Därefter skrev The Advertiser ett nytt inlägg om företaget och dess falska 
kommentarer. Detta fick en stor spridning på internet och händelsen bidrog till att 
blogginlägget fick så pass hög edgerank att blogginlägget hamnade direkt under företaget 
vid en sökning av företagsnamnet på sökmotorn Google. 

Det finns många möjligheter med att använda sig av sociala medier. Dock är det en stor 
risk med sociala medier om företag inte är villiga att lägga tid och resurser på det. Att vara 
aktiv i sociala medier beskriver Joachim är ett heltidsarbete. Det gäller att hela tiden 
uppdatera medierna och att bemöta de frågor och kommentarer som kommer in. Det går 
inte endast att starta konton och tro att marknadsföringen ska göra sig själv, det gäller att 
interagera och underhålla målgruppen. Därför medför det en risk om företag inte är villiga 
att investera tid och resurser i de sociala medierna, då kommer dess syfte inte att uppnås. 
Till de företag som vill vara aktiva i sociala medier men som inte är villiga att tillsätta en 
heltidstjänst för jobbet rekommenderar Joachim att de företag endast är aktiva i en kanal 
och lägger allt sitt fokus där. 

Joachim förklarar också att det finns en viss risk med att inte hålla sina lösenord till de 
sociala medierna uppdaterade och att detta kan leda till att konto/kontona kan bli kapade. 
Därtill är det viktigt att ha lösenord som är svåra att komma över samt lösenord som är 
svåra att hacka. 

4.3.4	  Strategier	  för	  användande	  av	  sociala	  medier	  
Joachim listar nio strategier som han utgår från och tillika rekommenderar andra att följa 
vid valet av sociala medier samt hur processen för valet av sociala medier ska gå till för att 
bli så bra som möjligt. 

1. Identifiera vilket budskap som ska förmedlas. Precis som vid användandet av 
traditionella mediekanaler ska det finnas ett syfte till varför exempelvis 
reklamkampanjen utförs. 
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2. Identifiera målgruppen. Vilka vänder vi oss till? Nischa målgruppen, att tänka att 
företaget ska nå ut till alla som är verksamma inom sociala medier är inte 
realistiskt. 

3. Hitta rätt kanal (sociala mediet). När målgruppen är identifierad gäller det att 
kartlägga i vilka sociala medier målgruppen är aktiv. 

4. Skapa ett konto men skriv ingenting förrän ni förstått kontexten och kulturen för 
det sociala mediet. 

5. Undvik att kasta dig in i något nytt utan bättre vetskap! Gör en genomtänkt plan för 
hur företaget vill att varumärket ska uppfattas och vad som ska uppnås med det 
sociala mediet. 

6. Skriv om vettiga saker som är av intresse för målgruppen. Att skriva strunt kan 
skrämma bort målgruppen. 

7. Skapa en relation till målgruppen. Att bli populär på internet är som att bli populär 
på ett cocktailparty. Det gäller att lyssna och att ställa frågor, roa sin publik samt att 
berätta bra historier. Det absolut viktigaste är att inte skryta och att hela tiden hålla 
sig till sanningen. 

8. Upprätthåll och vårda relationen till målgruppen. 

9. Mät utfallet och justera om det inte uppfyller det önskade resultatet. Fördelen med 
sociala medier är att allting kan mätas. Utnyttja detta genom att mäta exempelvis 
om försäljningen ökat vid en reklamkampanj. Om svaret är nej, varför gjorde det 
inte det? Gör därtill justeringar för till nästa gång få ett mer lyckat resultat. 

 
Strategierna följs inte i bestämd följd utan används för som riktlinjer för hur man ska tänka 
och vad som ska göras vid införande av sociala medier. 
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5.	  Analys	  
Analyskapitlet analyseras utifrån analysmodellens struktur (se figur 2). I analysen jämförs 
teorin och empirin mot varandra för ge ett underlag för att i kapitel 6 besvara uppsatsens 
undersökningsfrågor.  

5.1	  Användande	  av	  sociala	  medier	  
Teorin säger att 80 procent av användarna i sociala medier vill skapa kontakt med ett 
varumärke och att 65 procent vill lära sig mer om organisationer genom sociala medier 
(IBM Software 2014). Det tyder den genomförda enkätundersökningen med 
konsumenterna på att siffrorna som IBM Software presenterar stämmer eftersom dessa 
överensstämmer med hur konsumenterna svarat på vad de önskar få ut av sociala medier. 
Enligt kommunikatören för Loxysoft är sociala medier ett bra verktyg för att komma sin 
målgrupp närmare. I jämförelse med traditionella mediekanaler möjliggör sociala medier 
för organisationer att sända information och motta information från målgruppen. 
Traditionella mediekanaler är därtill en envägskommunikation där organisationen sänder ut 
information. Kommunikatören är överens tillsammans med Ryan och Jones (2009) att 
sociala medier främsta användningsområde är att komma närmare sin målgrupp. Detta är 
den stora skillnaden mellan sociala medier och traditionella mediekanaler. Det och den 
aspekten att organisationer kan ta del av vad kunderna tycker om verksamheten och 
därmed få ökad förståelse för vad kunderna efterfrågar (Ryan & Jones 2009). Genom 
förståelse för vad kunden efterfrågar är det lättare att tillfredsställa deras behov. Behovet är 
enligt Kotler et al. (2011) det centrala begreppet för marknadsföring. Behovet kan 
kartläggas och såväl uppfyllas genom användande av sociala medier. Dock är det viktigt 
vid användande av sociala medier att inte vara för angelägen om att informera 
konsumenterna för mycket om organisationen. Enkätundersökningen för konsumenterna 
tyder på att 1-2 inlägg per vecka är en lagom dos för organisationer att sprida information. 
Vid överskridande av denna gräns börjar konsumenterna anse att organisationerna är 
påstridiga och besvärliga. 
I den empiriska studien framgår att de studerade organisationerna använder sociala 
medierna främst till att marknadsföra organisationen i sig och deras produkter. Detta 
framgår från innehållsanalysen. Organisationerna har under den studerade perioden gjort 
reklam för produkter eller tjänster som de erbjuder i syfte att få sälja mer eller förvärva nya 
medlemmar. Utöver att göra reklam har de också spridit information om vad som händer i 
verksamheten genom att skildra olika event som förekommit. I enkätundersökningen 
framgick att reklamerbjudanden var den vanligaste anledningen till att konsumenterna 
valde att följa organisationerna i sociala medier. Därtill var det också av konsumenternas 
intresse att få veta mer och organisationens produkter. Utifrån den aspekten uppfyller 
samtliga studerade organisationer konsumenternas syfte att följa dem i de sociala 
medierna. Det kan således kopplas till Kotler et al. (2011) tankar om behovet och att 
organisationerna tillfredsställt detta genom att sprida den information som konsumenterna 
vill motta. 

Utifrån kommunikatörens åsikt är det viktigt att sprida information om vad som händer 
inom verksamheten för att låta anhängarna få en personlig relation till organisationen. 
Kommunikatören värnar om att organisationer bör använda sociala medier på ett personligt 
sätt och bjuda in användarna så att de får ta del av vad som händer. H&M gör det när de 
skildrar vad som händer bakom kulisserna på modeveckan i Paris. Liksa så gör 
Simklubben Ägir det när de lägger upp bilder från läger och tävlingar. I samma syfte 
lägger Project Playground upp bilder från Langa där de är verksamma. Avslutningsvis gör 
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också Fritidsresor när de låter Instagram- användarna följa med sin anställda under en 
vecka i Dubai där hon visar upp vad hon gör i sin vardag. Samtliga organisationer bjuder in 
användaren till en mer personlig relation genom de sociala medierna där anhängarna får 
känna delaktighet. Enligt kommunikatören är detta ett särdrag för sociala medier. 
En skillnad mellan traditionella mediekanaler och sociala medier är hur medierna används 
samt den faktiska kostnaden. Enligt kommunikatören är sociala medier en gratiskanal där 
den verkliga kostnaden är den anställda som sköter de sociala medierna. Vidare menar han 
att organisationen slipper köpa reklamplats vid användande av sociala medier vilket gör att 
kvalitén för den virala marknadsföringen blir bättre. För Simklubben Ägir har det faktum 
att sociala medier är gratis haft stor betydelse vid valet att använda sig av dessa medier 
eftersom de har begränsat med pengar för reklamkampanjer. 

Vad gäller den som sköter sociala medier är kommunikatörens rekommendation att 
organisationen anställer någon för det. De organisationer som inte har råd med det 
uppmanas därmed att lägga fokus på och endast arbeta med en mediekanal. Viktigt för 
skötseln av de sociala medier är att de sköts centralt eftersom någon extern som sköter de 
sociala medierna enligt Scott och Jacka (2011) kan skada imagen. 
Ytterligare en skillnad med sociala medier i förhållande till traditionella mediekanaler är 
att organisationer kan publicera så mycket information de önskar i sociala medier. Vid 
användning av de traditionella mediekanalerna måste de vänta tills den nya 
tidningsupplagan ska publiceras eller att utomhusreklamen ska bytas ut innan 
reklamkampanjen kan ändras. Det medför att reklamkampanjen kan bli inaktuell för 
målgruppen samtidigt som det ställer högre krav på organisationen att planera 
reklamkampanjerna. Dessa aspekter är sådant som de inte längre behöver tänka på vid 
användande av sociala medier eftersom de själva bestämmer vad och när de vill publicera. 
För organisationer är det bra att synas i sociala medier eftersom 65 procent av de som 
använder sig av sociala medier vill lära mer om verksamheten och produkter (IBM 
Software 2014). Tillika menar kommunikatören för Loxysoft att organisationer kan stärka 
sitt varumärke genom att synas i sociala medier. Den mest unika möjligheten med sociala 
medier i jämförelse med traditionella mediekanaler är den aspekten att organisationen kan 
interagera med sin målgrupp och sina kunder. Genom interaktion kan organisationen svara 
på beröm och kritik som kommer från kunderna. Enligt Westander (2014) är det viktigt att 
lyssna på kunderna för att bedöma om verksamheten uppfattas av kunderna så som den 
önskas bli uppfattad. 

En annan aspekt av sociala medier i jämförelse med traditionella mediekanaler är att 
publiken ser aktivt på sociala medier. Kommunikatören anser att de som ser reklam i 
sociala medier tittar aktivt på reklamen eftersom de väljer att se den. Samtidigt har 
traditionella mediekanaler som TV, tidningsannonser och utomhusreklam många inaktiva 
tittare som inte ser eller uppfattar reklamen. Utifrån Gezelius och Wildenstams (2007) 
observationsvärde för traditionella mediekanaler kan tydas att värdet som mest når 55 
procent. Vad det innebär är att som mest ser 55 procent av alla människor reklam i 
traditionella mediekanaler. I sociala medier där användarna själva kan söka sig till en 
specifik organisation blir tittandet mer aktivt och observationsvärdet bör tillika bli högre än 
för de traditionella mediekanalerna. Detta möjliggör för organisationer att skapa 
reklamkampanjer i sociala medier som får ett bättre utfall än för de traditionella 
mediekanalerna. 
Att användandet av sociala medier ökat förklarar Ryan och Jones (2009) är en naturlig 
effekt av bredbandets utveckling. Utifrån Ryan och Jones (2009) kartläggning av 
användandet av internet kan tydas att av de två yngre generationerna (18-29 och 30-49 år) 
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använder 85-92 procent inom åldersgruppen sig av internet. Siffrorna visar också att 
procentantalet ökar i de yngre generationerna vilket tyder på att bland de yngre är det mer 
vanligt förekommande att använda internet. Dessa siffror är positiva för sociala medier 
eftersom det är en internetbaserad teknik vilket gör det möjligt för sociala medier att växa 
sig. Utifrån den empiriska studien av fyra organisationer där antalet anhängare i sociala 
medier mätts kan tydas att samtliga organisationer har fått fler anhängare. En av 
organisationerna, Project Playground, hade haft en ökning av anhängare på Instagram med 
182,7 procent. Med dessa siffror ökar förståelsen för att sociala medier är en teknik som 
fortsätter att växa fram och öka i popularitet. Att allt fler användare söker sig till enskilda 
organisationer öppnar upp vägen för en samlingspunkt där de tillsammans med anhängare 
kan interagera med varandra, där organisationen också kan sprida information till den 
enskilda målgruppen. Något som kommunikatören anser vara en viktig aspekt för sociala 
medier. 

Utifrån den empiriska studien är det generellt sett på Facebook som organisationerna är 
mest aktiva och lägger ut mest information. Undantaget är Fritidsresor som under de två 
studerade perioderna publicerade fler inlägg på Instagram än vad de gjorde på Facebook. 
Anledningen till att Fritidsresor väljer att vara mer aktiva på Instagram kan ha sin 
förklaring i att de tycker att de bäst når ut till sin målgrupp genom bilder där de kan 
visualisera sina resmål. Generellt var organisationerna väldigt aktiva i de sociala medierna 
och publicerade 1-3 inlägg per dag. 

5.2	  Möjligheter	  med	  sociala	  medier	  
Att börja använda sociala medier medför vissa möjligheter som organisationer tidigare inte 
kunnat uppnå genom andra mediekanaler. Den mest omdiskuterade möjligheten med 
sociala medier, utifrån teorin, är det faktum att organisationer kommer sina kunder närmare 
och kan nå ut direkt till sin målgrupp. Sociala medier möjliggör för dem att diskutera med 
målgruppen vad de önskar från organisationen. Kommunikatören diskuterar sociala 
mediers vikt att möjliggöra så kallad crowdsourcing. Genom crowdsourcing uppmuntrar 
organisationen sina kunder att komma med förslag till hur exempelvis produktsortimentet 
och produktegenskaperna kan förbättras. Utifrån crowdsourcing för organisationerna en 
dialog med kunden för att få en inblick hur de uppfattar produkten. Utifrån denna 
nyförvärvade kunskapen som erhållits kan de sedan uppdatera produkten så att den 
tillfredsställer kunderna. Denna typ av beteende exemplifieras i det verkliga livet av 
kommunikatören när han visar hur Mat.se tagit emot kritik från en kund och vände det till 
något positivt. Utifrån Kotler et al. (2011) och Gezelius och Wildenstam (2007) lyssnar 
organisationen på kundens behov vilket främjar marknadsföringen. 
Ökad förståelse för vad kunden vill ha möjliggör förverksamheten kan anpassa 
produkten/produkterna utifrån kundens behov (Kotler et al. 2011). Detta gör att 
organisationen visar att de är måna om sina kunder och vill bidra med bättre service. Det 
medför också att organisationen förstår vad kunderna efterfrågar och kan ändra produkten 
eller verksamheten så att den tilltalar kunderna i avseende att kunna sälja mera. 

Att komma konsumenten närmare och få tillgång till konsumentens faktiska åsikter är 
endast möjligt i sociala medier i jämförelse med traditionella medier. Westander (2014) 
menar att sociala medier ökar engagemanget för verksamheten hos konsumenterna. 
Breddansvarig för Simklubben Ägir diskuterar att de sociala medierna ger deras 
medlemmar en större inblick vad som händer i verksamheten vilket bjuder in till 
gemenskap och större engagemang för föreningen. De sociala medierna möjliggör för 
medlemmarna att ta del från tävlingar, läger och andra evenemang genom bilder och text 
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vilket ger dem känslan av att vara på plats för eventet och känna samhörighet. Vidare 
använder simklubben de sociala medierna till att besvara frågor från medlemmar vilket 
möjliggör att ge snabb hjälp och feedback. Detta uppfyller sociala mediers syfte enligt 
kommunikatören som menar att sociala mediers syfte att interagera med målgruppen och 
kunna föra en dialog. 

Att komma konsumenterna närmre, som framgick i teorin, är en god tanke men enligt 
enkätundersökningen organisationerna fick svara på är deras främsta syfte och möjlighet 
att visa sina produkter och att sprida reklamerbjudanden. Sociala medier kan ur den 
aspekten ha flera användningsområden. Enkätundersökningen visar på ett spritt syfte 
mellan organisationer för varför de använder sociala medier. 
En annan viktig aspekt med sociala medier är att de möjliggör för mun-till-mun 
kommunikation. Enligt Parry et al. (2012) är mun-till-mun kommunikation ett kraftfullt 
verktyg som är mer kraftfullt är reklamkampanjer. Breddansvarig för Simklubben Ägir 
säger att föreningen fått nya medlemmar för att deras goda rykte spridit sig genom mun-
till-mun kommunikation. Viral marknadsföring är den digitala formen av mun-till-mun 
kommunikation och innebär att konsumenterna sprider budskap mellan varandra. 
Simklubben Ägir har anammat detta fenomen och uppmuntrar sina anhängare att sprida 
den information som de lägger upp. Att anhängare sprider information mellan varandra 
menar Dunay och Krueger (2011) ökar medvetenheten om organisationens existens. 
Sociala medier gör det lätt för anhängare att dela och sprida information genom enkla 
knappfunktioner. I och med detta tar den virala marknadsföringen fart och sprids i allt 
högre takt. 
I den empiriska studien använde sig H&M av så kallade hashtaggar på Instagram. Genom 
dessa hashtaggar kan andra Instagram- användare söka på fler bilder med koppling till 
hashtaggen. På så sätt får fler anhängare ta del av bilder inom ett ämne som intresserar dem 
samtidigt som organisationen sprider sitt varumärke. I empirin använder sig hashtaggen 
#HMStudioAW14 vilket är H&M enskilda hashtagg som de själva kommit på. Alla bilder 
som taggas med denna hashtagg kommer att vara sökbar för andra anhängare och de kan 
själva tagga sina egna bilder med samma tagg. Detta sprider H&Ms varumärke samtidigt 
som anhängarna känner samhörighet med H&M för att de får använda samma hashtagg. 
Något unikt med sociala medier i jämförelse med traditionella mediekanaler är att 
informationen sprids snabbare. Enligt Westander (2014) är informationen i sociala medier 
flyktig och sprids snabbt. Informationen har så stor spridning att den kan spridas globalt 
över en natt (IBM Software 2014). I jämförelse med traditionella mediekanaler behöver 
organisationen inte planera utifrån vilken ort de vill marknadsföra. Det beslut de måste 
fatta är inom vilket medium de vill publicera informationen. Om informationen exempelvis 
reklamkampanjen eller produktinformationen tilltalar anhängarna kommer det är att få en 
naturlig spridning över internet. De val som tidigare behövt göras för reklamkampanjer har 
således kortas ned med de sociala medierna. Organisationerna behöver med sociala medier 
endast ta ställning till i vilket medie de vill publicera samt vad de vill publicera. 

5.3	  Risker	  med	  sociala	  medier	  
Att vara aktiv i sociala medier ger inte bara möjligheter utan medför vissa risker. Riskerna 
måste uppmärksammas och utvärderas för att organisationen ska kunna undvika dem. Den 
största risken som berörs i teorin är att de sociala medierna möjliggör för konsumenterna 
att göra sig hörda i större utsträckning än vid marknadsföring i de traditionella 
mediekanalerna. Kommunikatören poängterar vikten av att organisationerna är ärliga när 
de mottar kritik och inte försöker mörklägga någonting. Att mörklägga misstag hämmar 
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organisationen samtidigt som mörkningen blir tillgänglig för allmänheten. Precourt (2012) 
är bestämd att negativ kritik är fem gånger så kraftfull som positiv kritik. Likt händelsen 
där United Airlines passagerare Dave Carolls publicerade en film på YouTube som visades 
9,5 miljoner gånger och fler missnöjda kände igen sig i hur illa flygbolaget hanterar 
passagerarnas bagage (Kietzmann et al. 2011). Filmen vars syfte vad att kritisera United 
Airlines fick stor spridning vilket ledde till en varumärkeskris hos United Airlines. Ur 
exemplet visas den negativa kritikens kraft utifrån Precourts (2012) teori. Händelsen vid 
United Airlines kan också kopplas till Kietzmann et al. (2011) teori att de sociala medierna 
har lett till att det är konsumenterna som har tagit makten ifrån de som arbetar med 
organisationens marknadsföring. Ur det avseendet är det viktigt att den som bemöter kritik 
har kunskap för vad den ska svara på. Scott och Jacka (2012) argumenterar för att det är 
viktigt att den som bemöter kritik har kunskap att bemöta den annars ökar risken för att fler 
missnöjda kunder angriper organisationen. Händelsen med The Advertiser som 
kommunikatören berättade om fick stor spridning på internet eftersom organisationen 
Hewel utgjorde sig för att vara en nöjd kund som skrev positiva kommentarer om dem. När 
sanningen framkom att det var Hewel som skrivit falska kommentarer blev händelsen 
omtalad och spreds snabbt på internet. Händelsen fick negativ inverkan på Hewel likt 
Kietzmann et al. (2011) teori om konsumenternas makt och Precourts (2012) teori om 
negativ kritiks kraftfullhet.  

Kommunikatören för Loxysoft förklarar sin oro att sociala medier är ett nytt fenomen och 
att det inte finns någon som vet vad som händer med den information som läggs ut. Han 
framhäver sin oro att vi i dagens samhälle inte har kunskap av hur information som 
publiceras i sociala medier kommer att användas i framtiden. Enligt breddansvarig för 
Simklubben Ägir publiceras bilder på deras konton i sociala medier. Fotona som publiceras 
kan vara på simmare i olika sammanhang. Utifrån att det kan finnas simmare i föreningen 
som har skyddad identitet är det viktigt att ha i åtanke att samhället inte vet vad som 
händer med den information som publiceras. Breddansvarig i Simklubben Ägir poängterar 
att simklubben endast publicerar bilder där de har föräldrarnas tillstånd men samtidigt har 
simklubben ingen central styrning av de sociala medierna. Eftersom det finns flera i 
föreningen som publicerar information i de sociala medierna finns risken att bilder 
publiceras utan tillstånd. Att ha i åtanke då är att vi inte har kunskap om vad som händer i 
framtiden med den informationen som publiceras. Denna fråga om vad som händer med 
informationen är en fråga i kategorin för säkerhet inom sociala medier. Scott och Jacka 
(2011) diskuterar vikten av IT-säkerhet så som säkra servrar och bra lösenord för att 
undvika att användarkonton blir kapade. 

Scott och Jacka (2011) diskuterar vikten av att ha många anhängare och förklarar att 
många följare, anhängare eller så kallade fans inte nödvändigtvis behöver ha en positiv 
inverkan på organisationen. Enligt Scott och Jacka (2011) är det viktigt med ett syfte för 
varför de ska vara aktiva i sociala medier. Att bli exalterad över många anhängare behöver 
nödvändigtvis inte generera något till verksamheten.  
Enligt Corstjens & Umblijs (2012) finns det en liten del på marknaden som betalar för att 
fler ska se den information organisationen delar i sociala medier. Gray (2014) beskriver att 
det finns de som köper anhängare till de sociala medierna för att det till antalet ska se ut att 
vara många som följer organisationens konto. Att betala för att få fler som följer kontot kan 
vara strategiskt för organisationen att det ser ut som om många sympatiserar med 
organisationen och gillar deras verksamhet. Gray (2014) framhäver risken att det 
fenomenet kan bidra till att förtroendet för organisationen minskar därför att de måste köpa 
popularitet istället för att förtjäna den. Breddansvarig för Simklubben Ägir säger att ett köp 
av fler anhängare inte medför någon fördel för föreningen eftersom de vill nå ut till 
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faktiska medlemmar som är aktiva eller har koppling till föreningen. Föreningens syfte 
med de sociala medierna är att informera sina medlemmar och sprida information till 
potentiella medlemmar. Breddansvarige för simklubben beskrev att de har betalt för 
räckvidd utifrån syftet att generera nya medlemmar. I detta fall hade föreningen ett syfte 
med sitt köp. Syftet är det centrala i frågan om att köpa fans och anhängare och det är 
viktigt att utgå från syftet. Om syftet glöms finns risken att organisationens mål för sociala 
medier glöms bort och inte uppfylls. Ur det avseendet är det bra att följa kommunikatörens 
och Scott och Jackas (2011) rekommendation att uppföra mått för vad organisationen 
önskar uppnå med marknadsföringen i sociala medier. Ur det avseendet är det viktigt att 
motivera varför det är viktigt att köpa anhängare så kallade anhängare när den nämnvärda 
risken är att förlora konsumenternas trovärdighet för organisationen. Om motivet för att 
köpa anhängare uppfyller syftet med sociala medier kan de överväga ett köp av anhängare. 

5.4	  Befintliga	  strategier	  för	  sociala	  medier	  
De organisationer som använder sig av sociala medier behöver strategier! Strategierna 
behövs för att veta hur och i vilket syfte de sociala medierna ska användas. De ska verka 
för att organisationen ska hålla en röd tråd för hur organisationen ska använda de sociala 
medierna. Kommunikatören för Loxysoft är enig tillsammans med Westander (2014) att 
det är viktigt att organisationer utgår från vilket budskap som ska förmedlas. Utifrån 
budskapet blir det lättare att göra valet av vilka sociala medier de ska använda sig av och 
hur de ska förmedla informationen. I enkätundersökningen framgick att tre av 
organisationerna som besvarade enkäten hade haft det svårt med att komma igång med de 
sociala medierna för att de inte visste i vilken ände de skulle börja. Brist på vägledning, 
strategier och oidentifierat budskap skulle kunna vara den bidragande faktorn till att de inte 
visst var eller hur de skulle börja med de sociala medierna. Strategier hade således kunna 
ha ett bättre utgångsläge för dessa tre företagen. 
För valet av sociala medier är det viktigt att definiera organisationens målgrupp anser 
kommunikatören. Ryan och Jones (2009) för diskussionen att organisationen ska vara 
aktiva där målgruppen är aktiv. Ur den meningen är det viktigt med en definierad 
målgrupp för att kunna lokalisera var målgruppen är aktiv. Utan den definierade 
målgruppen blir detta arbete omöjligt.  

Den definierade målgruppen grunden för vägledningen något som inte kan upprättas och 
genomföras utan målgruppen. Därför det av stor vikt att definiera målgruppen för att kunna 
inleda valet av sociala medier. 
Vid val av sociala medier är kommunikatörens rekommendation att starta ett konto men att 
inte börja använda det förrän organisationen har en tydlig bild av hur de sociala medierna 
används. Samtidigt anser Westander (2014) att organisationen kan underlätta valet av 
sociala medier genom att höra med medarbetarna hur de sociala medierna kan användas. 
Vid införande av sociala medier har Ryan och Jones (2009) som rekommendation att först 
studera konkurrenterna innan medierna används. Genom att studera konkurrenterna får 
organisationen en tydlig bild av hur de använder sig av sociala medierna. Ryan och Jones 
(2009) menar att de sedan kan använda den kunskapen för att själva anamma det. 
Kommunikatören är överens tillsammans med Westander (2014) att det är av stor vikt att 
ha en plan för hur de sociala medierna ska användas. Kommunikatören förklarar att det är 
viktigt att den information som publiceras är av intresse för målgruppen. Det är inte minst 
viktigt för att kunna upprätthålla den personliga relationen som kommunikatören och 
Westander (2014) diskuterar. För att kunna ha en personlig relation till målgruppen gäller 
det att organisationens budskap mottas av kunderna det vill säga att de är intresserade av 
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det. Genom att skriva sådant som är intressant för målgruppen kan målgruppen interagera 
med organisationen. Det kan framkalla en dialog mellan organisationen och målgrupp. En 
dialog är någonting som både Westander (2014) och kommunikatören är överens om att 
organisationen vill uppnå genom sociala medier eftersom det möjliggör för en bättre insikt 
i kundens tankar kring verksamheten. Kommunikatören för Loxysoft anser att vägen för att 
bli populär på internet är genom att roa och underhålla anhängarna. 
När organisationen inlett en relation är det viktigt att upprätthålla den. Kommunikatören 
rekommenderar att arbeta med och vårda relationen till anhängarna. Framgången skriver 
inte sig själv utan de måste arbeta med relationen till anhängarna och hela tiden komma på 
nya sätt att underhålla dem så att de inte tappar intresset.  
Att ha en plan för kommunikationen är viktigt men det är också minst lika viktigt att ha en 
plan för att bemöta kritik. Westander (2014) är överens med kommunikatören att det är 
viktigt att ha en plan för att bemöta kritik och att det är av stor vikt att organisationen hela 
tiden talar sanning. Skulle det hända att kunderna påpekar att organisationen gjort fel i en 
fråga så är det bättra att bekänna färg hellre än att ljuga för kunderna. Om de ljuger och det 
kommer till kundernas vetskap så ger det en värre effekt än om de spelat med öppna kort 
från början. Risken för att ljuga kan vara att kunderna vänder ryggen till organisationen 
och ser sig om efter andra som erbjuder samma produkt eller tjänster. Det i sin tur gynnar 
endast konkurrenterna och inte den enskilda organisationen. 

Gällande konkurrenter är de inte alltid konkurrerande mot organisationen. Konkurrenter 
kan enligt Ryan och Jones (2009) hjälpa organisationen att identifiera vad de kan erbjuda 
som inte konkurrenterna redan gör. Genom att studera konkurrenternas beteende i sociala 
medier får de vetskap om konkurrenternas framgångskoncept, misstag samt vad de saknar i 
sitt utbud. Ur den aspekten är konkurrenterna ett hjälpmedel för att stärka den egna 
verksamheten och varumärket. 

Organisationer som inför sociala medier måste ha en plan för hur de sociala medierna ska 
skötas. Scott och Jacka (2011) diskuterar och utesluter möjligheten att någon utomstående 
skulle kunna ha hand om organisationens aktiviteter i sociala medier. Risken för denna typ 
av styrning är att förstöra imagen. I empirin diskuterar breddansvarig för Simklubben Ägir 
att de inom föreningen är flera som har tillgång till föreningens inloggningsuppgifter och 
att detta är en risk för att någon som vill förstöra föreningens image kan göra det. Den 
bästa lösningen för styrning av sociala medier är att en person sköter styrningen och att 
denna person har ensamrätt till lösenordet för att vara säker att ingen som vill 
organisationen illa kommer över inloggningsuppgifterna.  
En viktigt strategi för marknadsföring i sociala medier är att mäta utfallet. Att mäta utfallet 
menar Ryan och Jones (2009) hör ihop med syftet för användandet. Utan ett bestämt syfte 
kan de inte mäta utfallet för vad de vill uppnå. Därtill är det av stor vikt när syftet fastställs 
att ha realistiska mål för vad verksamheten ska uppnå. Kommunikatören förklarar att 
genom studera utfallet kan de utvärdera varför verksamheten inte uppnådde önskat resultat 
eller varför de nådde det. Genom att utvärdera kan organisationen hitta förklaringar till 
varför exempelvis reklamkampanjen fick önskat utfall. Därigenom kan de hela tiden 
förbättra sina strategier för marknadsföringen i syfte att uppnå ett bättre resultat än tidigare. 
Genom att mäta utfallet upprätthåller de en röd tråd med sin marknadsföring. Om syftet är 
att öka försäljningen och utfallet säger att verksamheten inte har uppnått det så måste de 
tänka om hur de ska använda de sociala medierna för att öka försäljningen. 
Ryan och Jones (2009) rekommendation att organisationer inte ska haka upp sig över 
tekniska finesser vid användande av sociala medier är sunt. Det nya arbetssättet för 
marknadsföring är tillräckligt att anamma och få kläm på. Därför är det viktigt att 



 40	  

organisationen upprätthåller fokus för vad de vill utföra och uppnå genom de sociala 
medierna istället för att fokusera på tekniken. Syftet är att lära känna tekniken innan den 
börjar användas. När organisationen fått ett grepp om hur de sociala medierna fungerar kan 
de tänka mer på de tekniska bitarna men till en början handlar det om att hålla det enkelt 
för att uppnå resultat. 
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6.	  Slutsats	  
Syftet med denna uppsats som skrivs i ämnet Informatik är att studera befintliga strategier 
för sociala medier och utifrån dessa, med komplement ur den empiriska studien, formulera 
vägledande råd för användande av sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. 
Den vägledning som upprättas baseras på befintliga strategier och inriktas till 
organisationers användande av sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. 
Vägledningen baseras på redan formulerade strategier gentemot resultatet för de 
undersökningar som har genomförts. Den nyupprättade vägledningen är kortfattad för att 
vara lättöverskådliga. Därtill berör vägledningen generella områden för att förbättra och 
stärka kundrelationen. 
För vissa vägledande råd finns tillhörande risker. Riskerna har identifierats för att inte 
endast glorifiera användandet av sociala medier. Anledningen är för att öka medvetenheten 
vad användandet av sociala medier innebär samtidigt som organisationerna har möjlighet 
att arbeta för att undvika riskfaktorerna. Efter arbetet med uppsatsen är svaret på den första 
undersökningsfrågan Har sociala medier några fördelar gentemot traditionella 
mediekanaler? att sociala medier har en direkt fördel gentemot traditionella medier. Ur det 
avseendet att sociala medier kan uppdateras när organisationen än önskar, att de billigare 
och de har ett effektivare sätt att nå direkt till organisationens målgrupp utan att behöva 
lägga energi och resurser på de som inte har intresse av organisationen. Sociala medier har 
fler fördelar gentemot traditionella mediekanaler för de organisationer som vill 
marknadsföra på mer febrilt och kostnadseffektivt sätt där målgruppen befinner sig. 

Att använda sociala medier är en viktig del av marknadsföringen har konstaterats. 
Marknadsföring genom sociala medier bidrar till att nå ut direkt till sin målgrupp i realtid. 
Att nå ut till målgruppen i realtid bidrar till att fler människor aktivt ser reklambudskapet 
till skillnad från traditionella mediekanaler där reklamen ses av många olika målgrupper. 
Att använda sig av sociala medier ger organisationer möjligheten att lägga fokus på den 
definierade målgruppen utan att lägga resurser på de som inte är av relevans för 
organisationen. 
En viktig aspekt som organisationer måste ha i åtanke är att marknadsföring inte bara 
handlar om reklamkampanjer utan också om att förstå kundens behov. Att vara verksam i 
sociala medier ger en närmare kontakt med kunden vilket i sin tur bidrar till 
organisationens ökade förståelse för sina kunder. 
Vägledande råd för sociala medier är viktiga för att organisationen ska upprätthålla en röd 
tråd i den virala marknadsföringen samt ha en definierat syfte för vad de vill uppnå med 
denna typ av marknadsföring. 10 vägledande råd har upprättats baserade på tidigare 
strategier och empiriska studier. Vägledningen ska verka för att underlätta processen för 
införande av sociala medier samt framhäva potentiella möjligheter och risker för varje 
aktivitet som utförs. Vägledningen är utformad att följas stegvis från 1 till 10 för att täcka 
de aktiviteter som bör tillämpas vid införskaffande av sociala medier. Den upprättade 
vägledningen kan användas för alla typer av sociala medier. Dock kan vägledningen ha 
bäst effekt för användande av Facebook, Instagram och Twitter eftersom de är de sociala 
medier som studerats. En mer ingående kommentar för hur specifika medier används görs 
endast av Facebook, Instagram och Twitter. 

De övriga tre undersökningsfrågorna var: Vilka möjligheter finns det med en organisations 
användande av sociala medier? Kan det finnas några risker för organisationen att vara 
verksamma i sociala medier? Och vilka strategier använder sig organisationer av för att 
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marknadsföra i social medier? Svaren för frågorna skildras i de 10 vägledande råden. 
Vägledningen har uppkommit ur befintliga strategier som studerats, de grundar sig i 
befintliga strategier som sedan förbättrats. Möjligheterna som framkommit under arbetet 
med uppsatsen har legat till grund för varje vägledande råd. Vägledningen är ur det 
perspektivet att lista över de möjligheter som identifierats under uppsatsskrivningen. 
Riskerna för användande av sociala medier kommenteras vid enskilda vägledande råd med 
en plan för hur de kan undvikas.  

Vägledning	  för	  marknadsföring	  i	  sociala	  medier	  
Resultatet av uppsatsstudien är att presentera vägledande råd för användande och 
marknadsföring via sociala medier. Vägledningen numreras från 1 till 10 här nedan. För 
den organisation som ska börja från början med sociala medier är rekommendationen att 
följa vägledningen stegvis i en följd eftersom de går in i varandra. De som har sociala 
medier och vill förbättra sitt utfall väljer själva vilka råd de vill använda sig av. 

1. Definiera	  syfte	  

När det kommer till att införa användandet av sociala medier i organisationen är det viktigt 
att organisationen har en tydlig plan för i vilket syfte de ska börja använda social medier. 
Syftet kan vara att få fler kunder, ha koll på sina konkurrenter, använda sociala medier som 
support med mera. Det viktigaste är att organisationen har en tydlig vision för vad de vill 
uppnå med de sociala medierna. Vad de vill uppnå blir således det definierade syftet som 
de ska utgå från vid användande av sociala medier. Syftet bör skrivas ner i uppnåbara mål 
så att organisationen kan utvärdera om de uppnått syftet eller inte. Om verksamheten inte 
har något definierat syfte/mål för vad de ska uppnå med de sociala medierna kan de inte 
utvärdera om de uppnått målet eller inte. Risken för att inte ha ett definierat syfte är således 
att organisationen inte vet hur och till vad de ska använda de sociala medierna till och 
användandet blir således utan syfte och helt meningslöst. 

2. Målgrupp	  

När syftet är identifierat är det viktigt att identifiera målgruppen. Målgruppen är den grupp 
som organisationen vill nå ut till genom de sociala medierna. Att definiera målgruppen är 
lika viktigt som att definiera syftet. Om organisationen inte definierar målgruppen har de 
ingen tydlig plan för vilka de ska vända sig till genom den virala marknadsföringen och 
kommer således inte kunna utvärdera om de nått ut till dem verksamheten önskar nå. Det 
är viktigt att smala av målgruppen så att den blir lätthanterlig. Det är omöjligt att ha ”alla” 
som målgrupp, ha en realistisk målgrupp som det är möjligt att tillfredsställa alla.  

Samtidigt som det är svårt att tillfredsställa alla är det svårt att upprätthålla syftet med 
användandet och i sin tur marknadsföringen genom de sociala medierna om målgruppen 
inte definierats. Målgruppen måste definieras för att undvika röriga och meningslösa 
reklamkampanjer som inte genererar något till organisationen. 

3. Val	  av	  sociala	  medier	  

Utifrån den definierade målgruppen ska organisationen välja vilket socialt medium de ska 
använda sig av. För att kunna fatta det beslutet måste de kartlägga var målgruppen är aktiv. 
När organisationen kartlagt i vilket eller vilka sociala medier som målgruppen är aktiv är 
det viktigt att få klart för sig hur kontexten är för det valda mediet. Nedan ges en kort 
summering av Facebook, Instagram och Twitter och hur dessa kan användas. 
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Facebook	  

Facebook möjliggör för organisationen att sprida så mycket information de önskar utan 
några begränsningar för hur mycket som får skrivas. Facebook är det sociala medium 
verksamheter använder sig mest av för att skriva längre informativa inlägg. Denna typ av 
sociala medium kan användas av alla typer av organisationer oavsett typ av verksamhet. 

Instagram	  

Fotoapplikationen Instagram ger organisationen möjligheten att publicera bilder. Denna 
typ av sociala medium är bra för de som vill bjuda in anhängarna till en personlig relation 
genom bilder. De som väljer att använda Instagram bör vara aktiva med att ta bilder. 
Denna typ av medium är bra för att skildra verksamheten genom bilder och används bäst 
av de som har varierat utbud av produkter eller som är aktiva arrangörer av olika event. För 
resebolag, föreningar och klädesföretag är Instagram en bra typ av socialt media. Mediet 
passar till de som har möjlighet att med jämna mellanrum publicera bilder på produkter, 
event eller liknande. Viktigt att komma ihåg är att de sociala medierna ska underhålla 
publiken och det är därför viktigt att kunna upprätthålla aktivitet i de sociala medierna. De 
som endast kommer att kunna publicera en bild med många veckors mellanrum (fler än 3-4 
veckor) rekommenderas att inte använda denna mediekanal. 

Instagram kan också användas till att arrangera tävlingar och på så sätt engagera 
anhängarna. Vid dessa tävlingar kan anhängare uppmuntras till att sprida information om 
organisationen genom hashtaggar (#) vilket kan leda till att fler får vetskap om 
verksamheten samtidigt som anhängarna belönas för sitt engagemang i tävlingen. 

Twitter	  

Twitter är en microblogg där organisationen har möjlighet att formulera sig med 140 ord 
per inlägg. Aktiviteten är hög och det medför att många Twittrar men begränsningen av 
antal ord gör att organisationen måste hålla sig med korta meningar. Twitter är bra att 
använda genom att länka från Twitter till en annan sida eller genom att sprida bilder och 
filmklipp. Viktigt är dock att informationen hålls kort och förståelig på anhängarna. Denna 
typ av medie kan användas av alla typer av organisationer. 

4. Säkerhet	  

En viktig aspekt som inte får glömmas bort vid användande av sociala medier är 
säkerheten. Säkerheten är en aspekt som inte så många tar upp men som är minst lika 
viktig som de vägledande råden för hur de sociala medierna ska användas. Säkerhetsfrågor 
som måste beaktas vid införande av sociala medier är bland annat säkerhetsaspekten för 
lösenord till de sociala medierna, fungerande brandväggar och säkra servrar. Risken för att 
utelämna denna aspekt är att kontot kan bli kapat vilket kan få en negativ inverkan på 
organisationens image. Det undviks bäst genom att upprätta en plan för hur säkerheten ska 
hanteras. 

5. Vem	  uppdaterar?	  

Det är viktigt att bestämma vem som ska ansvara för de sociala medierna. De sociala 
medierna bör skötas centralt inom organisationen. Risken om en utomstående sköter 
medierna är att denne inte vet hur organisationen ska framhävas i medierna. Om en extern 
sköter de sociala medierna kan imagen riskeras. Därför bör en anställd inom 
organisationen sköta de sociala medierna. Om det finns resurser för att anställa en person 
för att sköta de sociala medierna kan mer tid avsättas till medierna och organisationen kan 
vara verksam i flera sociala medier. Finns inte resurserna att anställa någon i det syftet bör 
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de sociala medierna skötas av endast en anställd och att organisationen under de 
förutsättningarna endast är verksamma i ett socialt medium. 

6. Börja	  använda	  

När det sociala mediet är valt, syftet och målgrupper är definierad är det dags att börja 
använda medierna. För användandet av sociala medier är det viktigt att upprätta en plan för 
vilken typ av information som ska publiceras samt hur medierna ska användas. En viktig 
aspekt som organisationen måste ha i åtanke när de publicerar information är det faktum att 
vi inte helt säkert vet vad som kommer att hända med den information som publiceras. Det 
är därför viktigt att de sociala medierna används ur ett perspektiv där de kan stå för vad de 
säger. Att ljuga för anhängarna ger ett dåligt rykte och är inte bra för verksamheten. Dessa 
lögner kan dessutom följa verksamheten under hela dess livstid om andra hittar 
informationen. Ur den aspekten är det därför bra att undvika köp av anhängare. Det 
beteendet ger en dålig image om det kommer till andras vetskap att organisationen måste 
köpa anhängare för att framhäva sig popularitet. Trovärdigheten om verksamhetens 
kunskaper försvinner vid dessa köp. 

7.  Information	  	  

Information som publiceras i sociala medier har snabb spridning mellan användare och 
konsumenter. Till skillnad för traditionella mediekanaler behöver organisationerna inte ta 
ställning till inom vilken region tidningsannonsen, TV- reklamen, utomhusreklamen med 
mera skulle synas. Genom den stora spridningen av information på internet behöver 
organisationen endast ta ställning till, utifrån målgruppens aktivitet, inom vilket medium 
de ska publicera sin reklamkampanj samt hur kampanjen ska utformas.  
För informationen som publiceras gäller det att informationen uppfyller organisationens 
syfte och att det skildrar varumärket. Sociala medier kan verka för att stärka varumärket 
och för att kunna förstärka varumärket är det därför viktigt att vara noggrann med 
informationen som sprids i medierna. Det är därför av stor vikt att organisationen är 
eftertänksam vad de väljer att publicerar för typ av information. Att ha någon som 
korrekturläser publikationerna är att rekommendera. 
De som kan tänkas byta inriktning för verksamheten måste ha i åtanke att gammal 
information kan hittas genom sökmotorer eller andra verktyg. Därmed är det viktigt att 
alltid publicerar information som organisationen kommer att kunna stå för i framtiden. 

8. Interagera	  

Att målgruppen får möjlighet till interaktion med organisationen i de sociala medierna är 
av stor vikt för att bygga upp det goda ryktet. Genom interaktion ser andra konsumenter att 
organisationen värnar om sina kunder och att de är servicemedvetna. Att interagera innebär 
att kommunicera med målgruppen samt informera, diskutera och dela med sig av sin och 
målgruppens kunskap. Interaktion kan öka den virala marknadsföringen vilket innebär att 
anhängarna kan dela och sprider information från organisationens sida till andra användare. 
Detta är den digitala versionen av mun-till-mun kommunikation vilken har gett en positiv 
effekt för spridning av information. Interaktion har bidragit till fler köp av produkter som 
inte skulle blivit av om konsumenten inte fått vetskap om produkten genom viral 
marknadsföring.  

9. Konkurrenter	  	  

Efter att ha kommit in i hur de valda medierna ska användas så är det viktigt att beakta 
organisationens konkurrenter. Konkurrenterna inom de sociala medierna är globala och 
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därför till antalet fler än vid marknadsföring inom traditionella mediekanaler. 
Organisationen måste betrakta vilka konkurrenter de har på marknaden. Genom de sociala 
medierna kan de dra lärdom av sina konkurrenter och vad de gör som är bra. De kan 
applicera det konkurrenterna gör som är bra, identifiera och undvika att göra det 
konkurrenterna gör som är mindre bra och lokalisera vad de andra konkurrenterna inte 
erbjuder som organisationen istället kan erbjuda.  

10. Utvärdera	  och	  utveckla	  

När organisationen har kommit igång med användandet av de sociala medierna är det 
viktigt att ha en plan för hur användandet ska utvärderas. Utifrån det definierade syftet och 
de mål som är uppsatta för organisationen är det viktigt att utvärdera om det som skulle 
uppnås har uppnåtts. Likväl som att odefinierade mål inte kan utvärderas kan heller inte 
syftet uppnås om inte organisationen utvärderar. Det är viktigt att ha en plan för hur ofta 
utfallet av de sociala medierna ska utvärderas samt definiera utfallet. De sociala medierna 
har många funktioner som på ett enkelt sätt möjliggör att utvärdera utfallet av användandet 
och de bör utnyttjas av organisationen. 
En annan viktig aspekt som organisationer måste ha i åtanke vid användande av sociala 
medier är det faktum att sociala medier är i konstant förändring. Därför är det viktigt att 
organisationen håller sig uppdaterade om nya trender och hur de kan förbättra sitt enskilda 
användande. Det är viktigt att aldrig bli helt nöjd utan tänka att användandet hela tiden kan 
förbättras. Därmed bör organisationen identifiera förbättringsområden och göra dem bättra. 

6.1	  Fortsatta	  studier	  
En styrka med uppsatsens empiriska studie är att författaren haft möjlighet att intervjua en 
kommunikatör som arbetar med att göra rekommendationer för organisationens 
användande av sociala medier samt att intervjua en organisation om deras faktiska 
användande. Dessvärre har författaren inte lyckats fått någon intervju med de tre andra 
organisationerna som studerats i empirin eftersom de avböjt till intervju på grund av att de 
inte haft tid för det. Det tunna intervjuunderlaget kan därför ses som en brist med 
uppsatsen. Analysen kunde med ett bredare intervjuresultat ha blivit bättre ur ett 
användarperspektiv. 

En rekommendation för kommande studier är att göra fler intervjuer för det faktiska 
användandet av sociala medier, för att kunna ge en bättre bild av faktiska organisationernas 
strategier/vägledning för sociala medier. Det hade även varit intressant att göra en djupare 
studie av hur organisationer kan använda sociala medier för att bemöta kundfrågor i form 
av en support.  
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Omnämnande	  
Jag vill tacka de respondenter som har valt att delta i intervju och delat med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter. Därtill vill jag också tacka de som tagit sig tiden att svara på 
enkätundersökningarna. Jag tackar också min handledare Prima Gustiené och 
handledningsgruppen som gett mig konstruktiv kritik under mitt arbete med uppsatsen. 

 
 

 
Emma Nordström 
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Bilaga1	  –	  Enkät:	  Konsumenter	  gällande	  sociala	  
medier	  
Denna enkät har framtagits i Google Drive och har skickats ut för att undersöka 
konsumenters tankar och användande kring sociala medier. Enkäten skickades ut 5 juli 
2014 till 226 personer och 126 har besvarat enkäten. Intill varje svarsalternativ återfinns 
hur många som besvarat frågan med respektive svarsalternativ. 
 

Bäste konsument! 
Jag är student vid Karlstads Universitetet och skriver mitt examensarbete inom 
marknadsföring av organisationer i sociala medier. Jag undersöker i vilken utsträckning 
konsumenter följer organisationer i sociala medier och vad de vill ha i utbyte när de följer 
organisationernas Facebook-, Twitter- och Instagramflöde. Jag skulle vilja be Dig fylla i 
denna enkät och skicka in Ditt svar, men senast 31 juli 2014. Undersökningen är helt 
anonym. 
 

1.   Har du ett konto hos något av följande sociala medium? (Flera val är möjliga) 

Facebook   Svar: 93 stycken 

Twitter   Svar: 23 stycken 

Instagram   Svar: 35 stycken 

Inget av ovanstående  Svar: 7 stycken 

 

2.   Följer du enskilda organisationers sidor i något av de sociala medierna från fråga 1? 

Ja   Svar: 98 stycken 

Nej   Svar: 28 stycken 

 

3.   Om ja, vad är ditt huvudsakliga syfte när du följer organisationer? 

För att lära mig mer och dem Svar: 37 stycken 

Ta del av rabatter/erbjudanden Svar: 46 stycken 

Ta del av nya produkter  Svar: 39 stycken 

Annan anledning  Svar: 4 stycken 

 

4.   Hur många inlägg anser du att en organisation kan göra per vecka utan att anses som påstridiga 
och besvärliga? 

>1   Svar: 36 stycken 

1-2   Svar: 71 stycken 

3-4   Svar: 14 stycken 

4<   Svar: 5 stycken  



 

Bilaga	  2	  –	  Enkät:	  Organisationer	  gällande	  sociala	  
medier	  
Denna enkät har framtagits i Google Drive och har skickats ut för att undersöka 
organisationers tankar och användande kring sociala medier. Enkäten skickades ut 5 juli 
2014 till 50 utvalda företag/organisationer och 13 företag har valt att besvarat enkäten. 
Intill varje svarsalternativ återfinns hur många som besvarat frågan med respektive 
svarsalternativ. 
 

Hej! 
Jag är student vid Karlstads Universitetet och skriver mitt examensarbete inom 
marknadsföring av organisationer i sociala medier. Jag undersöker i vilken utsträckning 
organisationer använder sociala medier, om de använder sociala medier samt vilken typ 
av information som de sprider i de sociala medierna. Jag skulle vilja be Er att fylla i denna 
enkät och skicka in Ert svar, senast 31 juli 2014. Undersökningen är helt anonym. 
1.   Är Er organisation verksamma i sociala medier? 

Ja   Svar: 13 stycken 

Nej   Svar: 0 stycken 

 

2.   Använder Er organisation sociala medier i ett marknadsföringssyfte? 

Ja  Svar: 9 stycken 

Nej  Svar: 4 stycken 

Om nej, varför inte? 

 

3.   Vilket typ av innehåll publicerar Ni i de sociala medierna? (Flera alternativ är möjliga) 

Produktinformation   Svar: 8 stycken 

Reklam- /kampanjerbjudanden Svar: 7 stycken 

Uppvisande av produkter/tjänster Svar: 9 stycken 

Annan information  Svar: 3 stycken 

 

4.   Upplever Ni att Ni genom sociala medier stärker ert varumärke? 

Ja  Svar: 11 stycken 

Nej  Svar: 2 stycken 

Om nej, varför inte? 

 

5.   Var det lätt för Er organisation att komma igång och börja använda de sociala medierna? 

Ja  Svar: 10 stycken 

Nej  Svar: 3 stycken 

Om nej, varför inte?  



 

Bilaga	  3	  –	  Intervju	  med	  Daniel	  Ekberg	  
1. Hur använder ni er av social medier? 
2. Är ni aktiva på Facebook, Twitter och Instagram? 

3. I vilket syfte använder ni er av social medier? 
4. Vilka möjligheter ser ni med sociala medier? 

5. Använder ni er av betaltjänster exempelvis att köpa räckvidd, följare, likes med 
mera? 

6. Hade ni något i åtanke när ni valde de olika social medierna? 
7. Ser ni några risker med ert användande av sociala medier? 

8. Har ni några strategier för ert användande? 
9. Vem ansvarar för att inlägg publiceras? Har ni någon som är anställd för detta? 

	   	  



 

Bilaga	  4	  -‐	  Intervju	  med	  Joachim	  Ekroth	  
Inledande	  frågor	  

1. Yrkesbakgrund? 

2. Utbildning? 
3. Vilken erfarenhet har du vad gäller att företags användande av sociala medier? 

4. Hur har du hjälpt företag med dess användande av sociala medier? 

Marknadsföring	  

5. Hur kan företag använda sociala medier för marknadsföring? 

6. Vilka fördelar och nackdelar ser du gentemot med traditionella mediekanaler? 

Val	  av	  sociala	  medier	  

7. Hur ska företag göra valet av sociala medier? 

Möjligheter	  

8. Vilka möjligheter anser du att det finns med sociala medier? 
9. Vilka möjligheter ser du med Facebook, Twitter och Instagram? 

Risker	  

10. Vilka risker anser du att det finns med sociala medier? 
11. Ser du några säkerhetsrisker vad gäller sociala medier? 

Strategier	  

12. Hur ska företag gå tillväga när de ska etablera sig i sociala medier? 

13. Vad ska företagen tänka på och försöka undvika? 


