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Syfte: Att undersöka huruvida en närvaro i sociala medier är nödvändig för dagens företag, hur 
arbetet med sociala medier bör gå till för att på ett effektivt sätt utveckla och upprätthålla ett 
varumärke samt om det krävs en omställning från traditionell marknadsföring. 

Metod: Kvalitativ ansats där den empiriska datainsamlingen skett genom telefon- och e-
postintervjuer samt observation av företags faktiska aktivitet i sociala medier. 

Slutsats: Resultatet från vår undersökning visar att ett visst engagemang i sociala medier – trots att 
det inte utgör en nödvändighet för ett företags överlevnad – kan erbjuda stora fördelar och bör 
närmast ses som en möjlighet. Det kan vara av intresse att finnas där folk finns och det kan tyckas 
fördelaktigt att, även om man kanske inte väljer att aktivt delta, åtminstone finnas med och om-
världsbevaka. Ett eventuellt närvarande kräver dock engagemang och intresse och graden av enga-
gemang måste naturligtvis bestämmas efter tillgängliga resurser. För att man ska lyckas bra med 
social mediemarknadsföring och accepteras i den sociala mediekulturen krävs att man först och 
främst strävar efter att bygga relationer med dess användare och inte inriktar sig på att sälja. De 
sociala medierna tycks fungera bäst då de används som en kommunikationskanal för sådan inform-
ation som inte är direkt säljinriktad. Man måste skapa värde för mottagaren och innehållet i det bud-
skap man vill förmedla måste vara intressant, personligt, bidra med kunskap och samtidigt vara un-
derhållande och överraskande. Det är vidare viktigt att man ser sig som en del av en gemenskap –
tillsammans med konsumenterna – och arbetar på att uppnå en vänskapsrelation med dessa. Sociala 
mediers interaktiva karaktär ger upphov till en tvåvägskommunikation som främjar konversation 
och möjligheten att föra dialog och tänka ”vi”. Att lyssna är av största vikt. Det visar sig också vara 
viktigt att man har en klar policy och en tydlig strategi för hur arbetet i de sociala medierna ska skö-
tas och att man anpassar sig både efter varje unik situation och efter den målgrupp man har. Med 
rätt attityd och handlingssätt kan sociala medier utan tvekan utgöra kraftfulla verktyg för att både 
bygga och stärka ett varumärke.

Sökord: Sociala medier, web 2.0, marknadsföring, 4p-modellen, kommunikationskanaler, kundvärde, 
viral marknadsföring, word-of-mouth/buzz-marketing, varumärke.
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Abstract

Title: Social Media Marketing – A study of companies involvement in social media and its impact 
on the brand

Authors: Oscar Antbring, Malin Rundlöf Quinteros.
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Purpose:

Method: Qualitative approach where empirical material was gathered through interviews and 
observations of companies actual activities in social medias. 

Results: Results from our study show that a certain involvement in social media – despite such in-
volvement not being a necessity for a company’s survival – can offer great advantages and should
merely be seen as an opportunity. It can be of interest to be present where people are and it may 
seem advantageously to, despite maybe not actively participating, at least monitor. A possible at-
tendance however requires both involvement and interest and the level of involvement obviously
has to be decided according to available resources. To succeed in social media marketing and be 
accepted in the social media culture it requires that you endeavor to build relationships with its us-
ers and not concentrate on selling. Social media appear to work best when used as a communication 
channel for such information that is not directly sales orientated. You need to create value for the 
recipient and the context of the message you want to convey has to be interesting, personal, contrib-
ute with knowledge and at the same time be both entertaining and surprising. It is important to see 
yourself as part of the community – together with the customers – and strive to reach a friendship 
relationship with them. Social medias interactive nature result in a two-way-communication that 
facilitate conversations and the possibility to dialogue and think “we”. Listening is utterly important. 
It also shows that it is important to have a clear policy and a clear strategy for how to work with 
social media and to adapt to each unique situation and target group. With the right attitude, social 
medias can without a doubt form powerful tools for building and strengthening a brand.

Key words: Social media, web 2.0, marketing, the four P’s, communication channels, customer val-
ue, viral marketing, word-of-mouth/buzz-marketing, brand.
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1. Inledning
Detta inledande kapitel ämnar ge en kort introducerande bakgrundsbeskrivning till ämnet sociala 
medier och hur dess uppkomst har kommit att påverka dagens marknadsföring. Därefter följer en 
problemdiskussion samt gällande syfte och frågeställning för uppsatsen. Kapitlet avslutas med ett
kortare avsnitt angående förväntat kunskapsbidrag.

1.1 Bakgrund

Vår omvärld står i ständig förändring och utvecklingen sker i en allt snabbare takt. Vårt behov av 
information är enormt och genom uppkomsten av Internet har de sätt genom vilka vi kan ta del av 
och sprida information och kunskap närmast revolutionerats. Tack vare den teknologi som finns 
tillgänglig idag kan människor både dela med sig och ta del av information på ett helt annat sätt än 
vad som tidigare varit möjligt. Detta har i sin tur utvecklats och lett till uppkomsten av så kallade 
sociala medier, dvs. webbtjänster som tillåter en kombination av teknik och social interaktion. 
Användaren är där inte längre enbart en passiv mottagare utan han/hon kan aktivt interagera och 
således vara med och påverka innehållet. Den globala digitala gemenskapen är idag starkare än 
någonsin.

1.1.1 Sociala medier

De verktyg som finns tillhanda för att kunna ta del av den nya sociala gemenskapen över Internet 
har med ett samlingsnamn kommit att kallas för sociala medier (Trevor & Hopkins, 2006). Allt fler 
människor använder regelbundet plattformar som Facebook 1 , Twitter 2 och YouTube 3 för att 
kommunicera, låta sig informeras och sprida sina egna tankar och åsikter. Så pass många använder 
sig av sociala medier idag att det har blivit av intresse för företag att använda sig av dessa till 
exempel i marknadsföringsprocessen. Den enorma utbredningen bekräftas bl.a. av forskaren Olle 
Findahl (2011), som i sina studier har fastställt att i princip alla människor i Sverige mellan nio och 
64 år använder sig av Internet, åtminstone någon gång ibland. I åldersgruppen 16-24 år använder 
över 90 % Internet dagligen. Vidare i undersökningen konstaterar Findahl att över hälften av 
Internetanvändarna idag är engagerade i olika sociala medier och han resonerar kring det faktum att 
användandet av sociala medier har ökat kraftigt bara de sista åren till förmån för 
exempelvis ”instant messaging” (såsom MSN och ICQ).

1.1.2 Internet och webben 2.0

Fenomen som Facebook och YouTube verkar inom ramen för vad som kommit att kallas Webb 2.0, 
ett samlingsbegrepp för den nya tidens tjänster på Internet. Detta är inget rent tekniskt ramverk för 

1 Facebook är ett socialt nätverk som förenar människor med vänner och andra som arbetar, studerar och lever runt dem. 
Användaren kan ladda upp bilder och videos, skriva meddelanden och statusuppdateringar, spela spel etc. 
(http://www.facebook-faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm, Hämtad 2012-09-29)
2 Twitter är en social nätverkstjänst och mikroblogg som tillåter användaren att läsa och skicka högst 140 tecken långa 
meddelanden, eller tweets som visas öppet på användarens profilsida. Användaren kan följa andra användare och på så 
sätt ta del av berättelser, idéer och åsikter som han/hon är intresserad av. (http://www.twittertips.se/vad-ar-twitter, Häm-
tad 2012-09-29)
3 YouTube tillåter användaren att se, dela och upptäcka videos och är ett forum eller en distributionsplattform där
människor kan informera/s och inspirera/s. (http://www.youtube.com/t/about_youtube, Hämtad 2012-09-29)
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hur tjänster ska fungera, utan lika mycket en filosofi i hur man ska förhålla sig till användaren, samt 
vilken syn man har på design och layout. (O’Reilly, 2005) Den kanske främsta egenskapen är det
förhållandet som webbtjänsten har till användaren – tjänsterna syftar till att skapa en plattform för 
besökarnas aktiviteter. Det har konstaterats att många av de mest framstående webbsidorna, som 
YouTube och Facebook, till största delen bygger sina tjänster och framgångar på användarskapad 
information (Governor et al, 2009). Den nya tidens sätt att umgås och samverka på Internet går 
således under ramen för detta så kallade Webb 2.0. Vi har gått från en statiskt publicerad 
information (och reklam) till levande plattformar, där stora delar av informationen (och 
marknadsföringen) förmedlas och sprids av användarna.

1.1.3 Sociala medier och marknadsföring

Det är främst då företag vill dra uppmärksamhet till sitt varumärke som sociala medier har visat sig 
utgöra ett kraftfullt instrument (Hyder Kabani, 2012). För att nå ut till en bred marknad måste man 
finnas där alla andra finns och göra sig tillgänglig. Med hjälp av transparenta sociala nätverk 
exponeras både sådant som är bra och sådant som anses dåligt och det är användarna själva som 
dömer och som avgör resultatet. Sociala medier ger en möjlighet för företagen att få direkt respons 
från användarna, dvs. från konsumenterna, och de erbjuder ett sätt att både kommunicera med och 
föra en konversation med dessa. De företag som aktivt använder sig av sociala medier erkänner 
därigenom att konsumenten har en röst och kan utnyttja detta – genom att både lyssna och svara på 
vad konsumenten eller användaren har att säga – för att på så vis uppnå en ökad förtjänst (Gitomer,
2011).

Sociala medier kan i all enkelhet beskrivas som text, ord, bild eller videoinspelningar som skapas i 
syfte att spridas, eller delas, med andra. Avsikten är ofta att hjälpa andra människor att göra bättre, 
mer välinformerade val. (Evans, 2012) Sociala medier som marknadsföringsverktyg kan närmast 
uppfattas som ett komplement till användandet av traditionella kanaler, menar Evans (2012) och 
han beskriver dem som mer av ett tankesätt än en egentlig kanal. Han påpekar dock att man genom 
att lära sig att påverka människor på ett effektivt sätt visst kan skapa och upprätthålla en betydande 
marknadsposition baserad enbart på social acceptans.

Att använda sociala medier som marknadsföringsverktyg kan emellertid ha både för- och nackdelar. 
De kan tyckas erbjuda ett effektivt sätt att snabbt nå ut med ett budskap, ett erbjudande, och det kan 
verka enkelt och ekonomiskt effektivt att låta konsumenten vara den som sprider budskapet vidare. 
Det kan å andra sidan innebära att man riskerar förlora kontrollen av hur budskapet sprids, då det 
ursprungliga budskapet oundvikligen kommer att blandas med och färgas av mottagarens egna 
åsikter. De företag som vill synas i den sociala medievärlden riskerar därför “tappa greppet “om det 
egna varumärket, samtidigt som de får en möjlighet att nå ut till en enorm mängd mottagare.

Sociala medier fungerar inte som andra traditionella marknadsföringsverktyg och om de används på 
traditionellt vis kommer det bara leda till frustration och misslyckande, menar Shama Hyder Kabani
(2012), expert inom sociala medier. Sociala medier kontrolleras av de människor som använder dem 
och skiljer sig därför märkvärt från marknadsföringsverktyg såsom tryckta annonser, TV och radio. 
De senare fungerade länge väldigt väl och det berodde främst på tre olika orsaker;
marknadsföringen var enkelriktad, vi människor var mer likartade och således lättare att dela in i 
olika segment och vi var mindre kunniga än idag. Informationsteknologisk utveckling har bidragit 
till att det är både lättare och snabbare att finna information om aktuella ämnen och det krävs 
således mer än förr för att övertyga människor. (ibid)

All marknadsföring har alltid haft samma slutliga mål: att få människor att agera. Detta har i sig inte 
förändrats, det är verktygen genom vilka vi kan uppnå detta som förändras. Social 
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mediemarknadsföring kan därför helt enkelt beskrivas som den handling genom vilken man skapar 
en hävstångseffekt på de sociala medieplattformarna, för att specifikt gynna en produkt eller tjänst 
och därmed öka försäljningen av denna. Framgångsrik online marketing kan brytas ned i tre 
distinkta komponenter, vilka sammanfattas med akronymen ACT (eng.). A står för attract, eller 
attrahera. Med detta menas att dra till sig uppmärksamheten och sticka ut. C står för convert, eller 
omvända och detta sker då man omvänder en ”främling” till konsument eller kund. T, transform,
eller omvandla, gör man då man får tidigare upplevda framgångar att leda till magnetisk 
attraktionskraft. (Hyder Kabani, 2012)

Sociala medier har visat sig vara mycket framgångsrika verktyg under själva ”attraktionsfasen” i 
marknadsföringsprocessen, dvs. då man vill få människor att få upp ögonen för en, skapa 
uppmärksamhet och verkligen synas. Att omvända en främling till en kund kräver mer arbete. Då en 
potentiell kund tar del av din information eller ditt budskap genom att till exempel ”gilla” din 
Facebook-sida utsätts han/hon för en direkt exponering av ditt varumärke. Detta kan jämföras med
när potentiella kunder ges ett smakprov och det kan i sig med tiden kan leda till att denne person 
köper din produkt och därmed blir din kund. När kunden väl har köpt en produkt eller tjänst kan 
sociala medier erbjuda utmärkta plattformar där kunden kan dela information om sin upplevelse 
eller erfarenhet. Genom att kunden får tala för sig själv kan han eller hon bidra till ett ökat 
förtroende genom spridandet av verkliga bevis. Sociala medier är effektiva då man önskar visa 
tidigare framgångssagor och bidrar till att öka trovärdigheten. (Hyder Kabani, 2012)

1.2 Problemformulering

Allteftersom användningen av sociala medier som medel för marknadsföring växer i 
omfattning kan man urskilja både fördelar och nackdelar, eller ”fallgropar” med dessa. Även om det 
kan verka som ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till en stor marknad så finns det risk för att 
varumärket utsätts för stora mängder kritik och smutskastning. I och med att man släpper taget om 
sitt varumärke och blottar sig i sociala medier är man som företag inte längre den som har 
kontrollen. Det kan emellertid vara viktigt att man utnyttjar möjligheten att vara transparent och tar 
vara på chansen att på egen hand våga visa både starka och svaga sidor. Även de som inte själva 
använder sig av sociala medier exponeras oavsett, genom en närmast okontrollerad 
informationsspridning på Internet och det kan därför uppskattas som en klar fördel att genom ett 
aktivt användande av sociala medier vara med och försvara sin ställning.

Beata Wickbom (2010), svensk expert inom social media och digital kommunikation, påpekar att 
företagen måste ha ett annat förhållningssätt till sitt varumärke då de marknadsför sig genom sociala 
medier och poängterar att det är en stor skillnad på traditionell, “statisk“ marknadsföring och 
marknadsföring via sociala medier, som är mer levande. Företagen måste sluta se sitt varumärke 
som sitt ”egna” och istället låta konsumenterna delta och med hjälp av konversation vara med och 
utveckla och marknadsföra varumärket. Man måste bli en ”del i gänget” och snarare hjälpa till att 
bära fram sitt varumärke tillsammans med konsumenterna. Marknadsföring genom sociala medier 
ger upphov till en mer sofistikerad interaktion med användarna/konsumenterna genom att 
kommunikationen går åt båda håll. De budskap som överförs måste således anpassas så att de 
möjliggör en dialog mellan företag och existerande samt potentiella konsumenter. 

Att sociala medier skiljer sig från andra marknadsföringskanaler innebär att sättet på vilket man 
använder dessa måste modifieras. Man måste studera den sociala mediekulturen väl och veta både 
var och hur man kan vara med och påverka. Om de sociala medierna används på rätt sätt kan de 
dock betyda mycket för varumärket och dess styrka. Nyckeln till framgång ligger i att man har rätt 
kunskap. Vi uppfattar det som om att det krävs att man vid användandet av sociala medier har en 
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viss kännedom om och anpassar sig till den internetkultur som finns. 

Det kan därför naturligtvis diskuteras huruvida företag, eller varumärken, överhuvudtaget bör när-
vara i social medier eller inte. Olika människor har olika åsikter om detta och vi upplever att det 
mesta som skrivs om sociala medier är starkt nyanserat och ofta tar en klar ställning antingen för 
eller mot dess användning. Med grund i detta skulle vi vilja undersöka hur en del av de företag som 
i dagsläget arbetar aktivt med sociala medier i sin marknadsföring ser på sin situation. Känner de av 
både de positiva och negativa konsekvenserna och har de behövt anamma ett nytt sätt att arbeta med 
marknadsföring? Vad innebär sociala medier för deras varumärken? Även om sociala medier i teo-
rin är gratis att använda så krävs resurser för engagemanget som kanske bättre skulle kunna använ-
das till annat. Så, vilket engagemang bör finnas från företagets sida i sociala medier – eller kan man 
rentutav idag helt bortse från sociala medier för att kommunicera med konsumenterna? Krävs det att 
man engagerar sig helhjärtat eller kan det räcka med att man finns med ”på håll” och ser till att om-
världsbevaka i lagom mängd? Graden av engagemang måste givetvis vägas mot vilka resurser som 
krävs och vad arbetet kan ge tillbaka till företaget i form av marknadsföring och marknadskonver-
sation. Likväl tror vi att de flesta företag idag är engagerade i någon form i sociala medier, men att 
det kommer skilja sig mycket i vilken utsträckning företagen är verksamma och hur medvetna de är 
i denna konversation.

En problematik som följer ett eventuellt engagemang i sociala medier är hur man som företag bör 
arbeta med dessa och hur man bör delta i konversationen och förhålla sig till konsumenterna. Att 
som företag formellt och medvetet engagera sig i sociala medier innebär ju att det krävs resurser
och att man vet hur man ska agera och medverka i gemenskapen på nätet – en felaktig insats kan 
troligtvis göra mer skada än nytta för varumärket. Är det därför så att det krävs en omställning från 
mer traditionell marknadsföring då man ger sig ut i den sociala medievärlden och vad innebär i så 
fall detta? Alla dessa frågor har resulterat i en rad problemformuleringar som vi ämnar besvara:

Måste företag och dess varumärken i dagens läge finnas representerade i sociala medier 
och i så fall hur bör arbetet med dessa gå till? 

Krävs det en omställning från mer traditionell marknadsföring om man vill lyckas i sociala 
medier?

Hur kan man använda sociala medier för att på ett effektivt sätt utveckla och upprätthålla 
ett varumärke?

1.3 Syfte

Vi syftar att i denna studie undersöka huruvida en närvaro i sociala medier är nödvändig för dagens 
företag, hur arbetet med sociala medier bör gå till för att på ett effektivt sätt utveckla och 
upprätthålla ett varumärke samt om det krävs en omställning från traditionell marknadsföring.

1.4 Förväntat kunskapsbidrag

Vi har förhoppningar om att vår studie kan bidra till en ökad förståelse kring hur sociala medier 
fungerar som verktyg för marknadsföring och hur denna nya marknadsföringskanal kan bidra till att 
stärka både nya och redan väl etablerade varumärken. Då sociala medier är ett relativt nytt fenomen 
– som på rekordtid har visat sig omåttligt populärt – hoppas vi även kunna få en förståelse för hur 
man bör arbeta med dessa för att nå framgång i den komplexa sociala medievärlden. Tanken är att 
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med denna uppsats försöka få en neutral, balanserad bild av hur sociala medier fungerar som 
verktyg för marknadsföring. Vidare intresserar vi oss för att undersöka huruvida sociala mediers 
inträde på arenan för marknadsföring krävt en omställning från mer traditionell marknadsföring. 

Bidraget som denna studie förväntas ge hoppas vi kan komma till nytta för alla som på något sätt 
önskar använda sig av sociala medier i marknadsföringssyfte – för att marknadsföra sig själv, en 
produkt eller en tjänst. Genom intervjuer och faktiska observationer ämnar vi försöka förstå vad 
som leder till att företag lyckas respektive misslyckas med att marknadsföra sina varumärken 
genom sociala medier och vi hoppas därigenom kunna dra en rad slutsatser kring vilket 
förhållningssätt som krävs för att nå önskad framgång.
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2. Metod
I metodkapitlet diskuteras vetenskaplig grundsyn. Val av forskningsmetod, vetenskaplig ansats och 
metod redogörs för samt motiveras. Datainsamling, urval och genomförande samt analys av 
uppsatsens material beskrivs. Avslutningsvis diskuteras både metodkritik och uppsatsens 
tillförlitlighet och etiska aspekter.

2.1 Val av forskningsmetod

Andersen (2009) förklarar att kunskapsproduktion kan uppnås antingen genom deduktion, dvs. 
bevisföring, eller induktion; genom upptäckt. Då man väljer att dra slutsatser om enskilda händelser 
utifrån generella principer pratar man om deduktiva slutsatser. Om man istället utgår ifrån empiri 
för att sluta sig till en viss princip eller till generell kunskap om teorin får man vad man kallar en 
induktiv slutsats. Liksom ofta är fallet i samhällsvetenskapliga studier har vi i vår studie varvat 
mellan deduktiva och induktiva tillvägagångssätt. Både teori och empiri har bidragit till en 
intressant analys som i sin tur har lett till både deduktiva och induktiva slutsatser. Vi har i största 
möjliga mån försökt lägga fokus på att vara så induktiva som möjligt, då vi anser att det material 
som framkommit ur vår empiri är av störst intresse för vår specifika undersökning. 

2.2 Kvalitativ ansats

Med hänsyn till det syfte och den frågeställning som presenterats valde vi en kvalitativ ansats för 
våra forskningsstudier. Kvantitativ respektive kvalitativ metod har att göra med den vetenskapliga 
metod man tillämpar vid utförandet av en undersökning och valet avgörs beroende av vilken typ av 
datainsamling och bearbetning av data som präglar själva studien. Man kan säga att kvantitativa 
data är sådana bestämda egenskaper som är mätbara, medan kvalitativa data inte kan beskrivas med 
siffror utan istället förklaras med ord genom olika termer. Vilken metod man använder sig av kan 
bero på vilken typ av frågeställning man intresserar sig för eller vilken typ av data som kan tänkas 
finnas tillgänglig för att möjliggöra studien. Man kan se kvantitativa data som ”hårddata” medan 
kvalitativa upplevs som ”mjukdata”. En kvalitativ metod passar således bättre då det man vill 
undersöka inte kan mätas med siffror eller tilldelas ett nummer. Den som använder sig av en 
kvalitativ metod analyserar för bästa resultat data allteftersom den samlas in och försöker som 
forskare förstå innebörden av det som studeras, dvs. man ämnar ge en helhetsbild av problemet. 
Man söker efter värderingar och betydelser. Snarare än att orsaksförklara resultaten av en 
undersökning kan man genom en kvalitativ metod skapa en förståelse för dessa. (Andersen, 2009)
En kvalitativ metod kan beskrivas som en metod där man studerar något i dess naturliga miljö, för 
att sedan tolka och klargöra fenomen utifrån den mening som vi människor ger dem (Ryen, 2004).

Målet med vår studie var att gå in mer på djupet och försöka beskriva varför, hur och på vilket sätt
företag arbetar med sociala medier och därefter tolka resultaten utifrån dess kontext och 
sammanhang. Vi ansåg därför att en kvalitativ metod var mest passande. Vi hade som ändamål att 
lägga fokus på intervjudeltagarnas åsikter, attityder och känslor och på så sätt tolka och förstå 
innebörden av deras upplevelser och försöka hitta röda trådar i materialet för att bidra till att ge en 
mer djupgående bild av hur respondenterna upplever sin situation.
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2.3 Materialinsamling 

Material för teoriunderlag har under arbetets gång samlats in från en rad olika källor såsom litteratur, 
videokonferenser/seminarier och vetenskapliga artiklar, vilka framförallt hämtades från Internet. 
Inledningsvis söktes information på webben i olika sökmotorer såsom Google och Google Scholar 
med sökord som social media maketing, sociala medier i marknadsföringen, sociala medier och 
varumärke m.fl. 

Empiriskt material har införskaffats genom en rad kvalitativa personliga telefonintervjuer, genom en 
e-postintervju samt genom observationer av ett antal företags dokumenterade aktiviteter inom olika 
sociala medier. 

2.4 Urval

Då antalet företag som arbetar med sociala medier växer för var dag så fanns det naturligtvis ingen 
möjlighet att studera alla dessa utan vi blev istället tvungna att göra ett visst urval. Hur ett sådant 
urval görs kan variera och vi valde olika urvalsformer för de olika delstudierna.

2.4.1 Urval för intervju

Att välja ut lämpliga kandidater för personlig intervju visade sig vara allt annat än enkelt. Även om 
många av de personer som vi kontaktade inledningsvis visade stort intresse inför ett eventuellt 
deltagande så var det besvärligt att få till passande tidpunkter för att genomföra intervjuer. Urvalet 
gjordes till en början genom att vi kontaktade personer på en rad olika företag som vi genom tips 
från vänner och bekanta visste arbetade med sociala medier. Det kriterium som fanns för att den 
person vi valde att intervjua skulle kvalificera sig som relevant i sammanhanget var att han/hon i
skrivande stund skulle arbeta med social mediemarknadsföring. En förfrågan om huruvida det fanns 
en möjlighet att komma i kontakt med den person på företaget som var ansvarig för sociala medier 
ställdes till valda företag. På detta sätt kom vi i kontakt med tre personer som var villiga att ställa 
upp. En av respondenterna fick vi istället kontakt med då vi vid undersökningens början hade som
mål att utföra en enkätundersökning. Enkätundersökningen lades ned då vi inte ansåg den resultera i 
tillräckligt bra och användbara data. Den sista frågan i enkäten undersökte dock huruvida 
svarspersonen var villig att kontaktas för en intervju och en av respondenterna hade lämnat sina 
kontaktuppgifter. Ytterligare en respondent kontaktades då vi sedan tidigare kände till hennes 
verksamhet och att således hade kännedom om att hon arbetade med sociala medier sedan en tid 
tillbaka.

Då undersökningen utfördes i Sverige valde vi att för enkelhetens skulle enbart intervjua 
representanter från svenska företag. De kandidater som slutligen valdes representerar olika 
branscher och hade vid intervjutillfället olika lång erfarenhet av arbete med sociala medier. Bland 
kandidaterna återfinns både män och kvinnor i varierande åldrar och med något olika yrkesroller. 

2.4.2 Urval för observationer

Urvalet av företag/varumärken för observationen skedde inledningsvis utifrån en sökning på Google 
som ledde till listan www.fanpagelist.com, vilken listar de mest ”populära” företagen på Facebook
– här valde företag utifrån ett slumptal mellan ett och 100. Det bör påpekas att populär i detta 
avseende är helt och hållet relaterat till antal Facebook-anhängare som respektive företag har och
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behöver inte automatiskt innebära vare sig att företaget har en bra strategi för sitt arbete med sociala 
medier eller en god relation till konsumenten. Företagen som listas är helt oberoende av nationalitet 
och ett fåtal svenska varumärken fanns med på listan.

I en efterföljande fas i urvalet valde vi att utesluta företag vars varumärken vi inte ansåg vara 
tillräckligt omtalade i Sverige, då detta skulle kunna göra det svårare för läsaren att relatera till.
Detta innebar i sin tur att urvalet till viss del blev stratifierat. Likaså sattes ett ”krav” på företaget att 
dess varumärke skulle vara relativt omskrivet bland bloggare och diskuteras i nätgemenskapen, för 
att vi skulle få mer substans för observationen.

2.5 Intervjuer

Då man använder sig av kvalitativa intervjuer för insamling av material kan man tillämpa olika 
frågetekniker. Vi valde i vår studie att använda oss av delvis strukturerade telefonintervjuer, där man 
utifrån viss teoretisk och empirisk kunskap redan från början har definierat en rad förhållanden som 
man önskar belysa (Andersen, 2009). Målet med detta var att ta del av nya synvinklar och 
informationer men att samtidigt utgå från en ”mall” i form av en på förhand utarbetad intervjuguide. 
Respondenterna informerades i början av intervjun om syftet för undersökningen samt vad vi 
ämnade använda resultatet till. Vi lade stor vikt på själva utformandet av frågeformuläret och var 
noga med att inte ställa ledande och värdeladdade frågor eller sådana frågor med outtalade 
förutsättningar. Frågorna var av öppen karaktär för att i minsta möjliga mån leda respondenten samt 
ge denne en chans att ge öppna svar. Någon vikt lades heller inte på att frågorna skulle ställas i en 
bestämd ordningsföljd. Då behov av följdfrågor fanns ställdes även dessa, även om de inte fanns 
med i frågemallen. Intervjuerna fick på så vis en mer samtalslik karaktär. Fördelen med att ge 
intervjun en mer samtalslik karaktär – där intervjuaren inte hela tiden är den som har initiativet – är 
att det kan ske ett mer balanserat utbyte av kunskaper och erfarenheter (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2008). Intervjuerna varade i genomsnitt mellan 25 och 35 minuter. Bland de fördelar som 
finns med att använda telefonintervjuer för datainsamling räknas låg kostnad per intervju, hög 
svarsfrekvens samt att det är enkelt att ställa följdfrågor. De är dessutom snabbt genomförbara (ibid).

En av intervjuerna genomfördes enligt respondentens egna önskemål via e-post. Samma 
frågeformulär användes då som vid telefonintervjuerna. E-postintervjuer är liksom telefonintervjuer 
billiga och kräver mycket lite tid att utföra. De anses dessutom ge relativt pålitliga upplysningar 
(Andersen, 2009). Ännu en fördel med denna typ av intervju är att ingen intervjuareffekt 
förekommer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). 

2.5.1 Bortfall

Vid insamling av empiriskt material är det inte ovanligt att ett visst bortfall förekommer. Ett sådant 
bortfall kan exempelvis bero på att hela eller delar av frågeformuläret inte besvaras. Sådant bortfall 
var minimalt under denna undersökning. De allra flesta respondenterna svarade på alla de frågor 
som ställdes, även om vissa var mer utförliga än andra. Av de fem intervjuer som genomfördes var 
det emellertid en som genomfördes i två olika omgångar på grund av att respondenten blev tvungen 
att avbryta samtalet vid första intervjutillfället. Även om samtalet vid det andra tillfället fortsatte där 
det tidigare hade avslutats så hade respondenten svårt för att minnas vad som redan sagts och den 
andra omgången fick därför inte samma flyt. Även det andra samtalet fick ett hastigt avbrott då 
respondenten än en gång tvingades ta itu med en brådskande situation. Samma respondent hade 
dessutom svårt för att hålla sig till frågemallen och pratade helst fritt om sina erfarenheter i ämnet. 
Detta gav samtalet en högst ostrukturerad karaktär och resulterade in sin tur i att några av frågorna 
lämnades obesvarade. Försök gjordes därefter att återigen kontakta respondenten, dock utan 
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framgång. 

2.6 Observationer

Som ett andra led i insamlingen av relevant empiriskt material valde vi att observera ett antal 
utvalda företags aktiviteter i olika sociala medier under en bestämd period. Då det alltid finns en 
viss risk att respondenter vid intervjuer förskönar och ger en nyanserad version av verkligheten 
ansåg vi att vi genom observationer kunde få en konkret inblick och förståelse över hur företag 
arbetar med sociala medier i praktiken. Den typ av observationer som genomfördes var av sluten, 
indirekt karaktär, då företagen var omedvetna om att de var föremål för vår undersökning och därför 
inte heller kände till syftet för observationen. Observationerna kan vidare beskrivas som icke-
deltagande då vi som observatörer befann oss utanför företagen samt strukturerade eftersom vi på 
förhand valde ut vilka aktiviteter som skulle observeras. (Andersen, 2009).

Sex olika företag observerades under en tvåmånadersperiod. Främst koncentrerades observationerna 
till aktiviteten på de respektive företagens/varumärkenas Facebook-sida, eller ”vägg”, och i något 
enstaka fall studerades även diskussionsforum och bloggar. Observationerna utfördes i genomsnitt 
cirka tre till fyra gånger i veckan under ett par timmar åt gången.

2.7 Metodkritik

Naturligtvis är det viktigt att förhålla sig kritiskt till all den information som samlas in och används 
under studiens gång. Det finns bland annat alltid risk för att respondenterna – medvetet eller 
omedvetet – svarar på ett sätt som förskönar verkligheten för att framstå på ett fördelaktigt vis. För 
att få en ännu mer omfattande helhetsbild hade det naturligtvis varit önskvärt från vår sida att utföra 
en mycket mer utökad studie med betydligt fler intervjuer och observationer. Med hänsyn till den 
tidsram och de resurser som fanns att tillvarata var det emellertid inte möjligt och resultatet kan med 
stor sannolikhet ha påverkats av detta. 

2.7.1 Intervjukritik

Eventuella nackdelar med personliga intervjuer är att det kan vara svårt att ställa alltför 
komplicerade och alltför känsliga frågor. Det kanske största problemet är dock att viss 
intervjuareffekt kan förekomma. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008) Denna effekt är i princip 
omöjligt att helt kontrollera och det är därför viktigt att man är medveten om dess existens. För att 
hålla denna effekt till ett minimum var vi noga med att inte ställa varken ledande eller värdeladdade 
frågor samt att låta respondenten i så stor mån som möjligt vara med och styra samtalet. 

De flesta intervjuerna genomfördes över telefon, då tidsramen för arbetet var knapp. En intervju 
genomfördes på begäran av respondenten via e-post. Då man utför intervjuer både över telefon och 
över e-post går man dessvärre miste om de eventuella icke verbala uttryck som respondenten 
förmedlar, såsom ansiktsuttryck och andra gester. Man får heller inte samma personliga kontakt som 
man kan få vid en besöksintervju. E-postintervjuer försvårar dessutom möjligheten att förtydliga 
frågor vid eventuellt behov och det kan vara svårare att följa upp frågor man ställt (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2008). För att minska risken för missförstånd erbjöds respondenten att vid 
behov kontakta någon av oss författare för att klargöra eventuella frågor. 
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Att en av intervjuerna avbröts halvvägs för att sedan upptas vid ett senare tillfälle, som även detta 
avbröts, kan ha haft en viss påverkan på resultatet. Vid det första tillfället flöt samtalet på bra medan 
det andra tillfället präglades av en mer stressig och förvirrad stämning då respondenten både hade 
svårt för att minnas vad som redan diskuterats och än en gång hade avsatt dåligt med tid. Om mer 
tid hade funnits tillgänglig samt om intervjun hade kunnat genomföras i sin helhet vid det första 
tillfället eller åtminstone slutföras vid det andra tillfället hade kanske svaren varit mer utförliga och 
gett mer substans till studien. Att några frågor lämnades obesvarade gjorde dessutom att vi gick 
miste om en del potentiellt viktig information.

2.7.2 Observationskritik

Vad gäller observationen kan vi konstatera att vår personliga tolkning av människors agerande och 
tankar kan riskera påverka vår syn på företagets relation till kunden, även om vi upplever att det allt 
som oftast tydligt framkommer hur konsumenten relaterar till varumärket utan att något större 
utrymme för tolkning finns. Då vi endast kunde observera ett begränsat antal företags aktiviteter 
under en kortare tid kan observationen dock bara ge ett litet exempel på hur sociala medier kan 
bidra till att både stärka och försvaga ett varumärke samt hur svårt det kan vara att kontrollera vad 
användarna skriver på de olika plattformarna.

Det finns naturligtvis en möjlighet att vissa inlägg och kommentarer på Facebook hunnit plockas
bort innan vi observerat dem, då vår observation inte skedde under dygnets alla timmar. Dessutom
finns det såklart en möjlighet att företag manipulerar vissa inlägg och på så sätt kontrollerar vad 
som syns i det egna Facebook-flödet. Personer som arbetar för företagets räkning kan exempelvis 
utge sig för att vara ”kunder” och ge positiv feedback för att få företaget att framstå på önskat sätt. 
Man måste därför förhålla sig ytterst kritiskt till allt som sägs i sociala medier. 

2.8 Validitet och reliabilitet

Studiens giltighet och tillförlitlighet i undersökningsmetoden bedöms utifrån begreppen validitet 
och reliabilitet. Det handlar om hur väl undersökningen har genomförts, styrkan och riktigheten i 
dess resultat samt huruvida undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta. Validitet handlar 
om studiens giltighet och relevans, om förmågan att mäta det man har för avsikt att mäta. Det gäller 
exempelvis hur väl man lyckas uppnå en överensstämmelse mellan teori och empiri samt hur 
relevant det empiriska materialet är för problemställningen. Graden av reliabilitet, eller 
tillförlitlighet, anger hur säkert eller exakt vi lyckats med våra mätningar. (Andersen, 2009) Vårt 
mål var naturligtvis att uppnå både så hög validitet och reliabilitet som möjligt och för att lyckas 
med detta arbetade vi genomgående mycket noggrant och strukturerat. All information som 
samlades in granskades kritiskt och vi var noga med att förhålla oss så objektivt som möjligt till 
studien.

Vi försäkrade oss om att vara väl inlästa på ämnet då vi påbörjade den empiriska datainsamlingen 
och kunde på så viss ha klart för oss vad vill ville få ut av undersökningen och vilken typ av frågor 
vi ville ha svar på. Vi lade stor vikt på att vara så tydliga som möjligt både vid utformandet av 
frågeformuläret och under de personliga telefonintervjuerna/e-postintervjun, så att risken för 
eventuella missförstånd minimerades. All data som samlades in transkriberades med största 
noggrannhet och analyserades ingående av båda författarna. Även om det finns viss möjlighet att 
respondenterna i personintervjuerna ibland svarade osanningsenligt för att försköna vissa 
förhållanden så upplevde vi inte att sådant var fallet. 
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3. Teori
Den teoretiska referensramen inleds med en kort introduktion till marknadsföring, vilken följs av en 
beskrivning av aktuella och relevanta teorier och modeller kring sociala medier och hur dessa kan 
fungera som en kommunikationskanal i marknadsföringsprocessen samt hur de kan användas för 
att stärka varumärket.

3.1 Marknadsföring i traditionell mening

Marknadsföringsprocessen innebär i korta drag att företag skapar värde för kunden samt bygger upp 
ett starkt kundförhållande, för att sedan i utbyte kunna ta vara på och fånga värde från kunden 
genom försäljning, vinst och förhoppningsvis framtida kundlojalitet. Det är fundamentalt att man 
som marknadsförare förstår, och till och med helst kan förutse, kundens behov och önskemål för att 
på ett effektivt sätt kunna utforma den kombination av produkter och/eller tjänster som kan förmå 
tillgodose dessa. Marknadsföring är en kombination av alla de aktiviteter som har till syfte att öka 
företagets försäljning och således även vinst. Alla de taktiska konkurrensmedel ett företag använder 
sig av för att påkalla respons på en viss produkt eller tjänst på marknaden kallas för företagets 
marknadsmix. Man brukar tala om att dessa konkurrensmedel utgörs av fyra olika faktorer, vilka 
kan sammanfattas i den så kallade 4-p modellen: produkt, pris, påverkan och plats. (Kotler et al,
2008) 

En förutsättning för att företaget ska uppnå sina mål är att man använder sig av en lämplig 
kombination av alla dessa fyra konkurrensmedel och att man samtidigt förstår den inverkan dessa 
får då de ses på ur kundens perspektiv. En produkt kan definieras som den kombination av varor 
och tjänster som ett företag erbjuder på sin målmarknad. Pris är den summa pengar kunden måste 
betala i utbyte mot att tillgodose sig den erbjudna varan eller tjänsten. Påverkan är de aktiviteter 
företaget använder sig av för att kommunicera fördelarna med produkten/tjänsten, och på så vis 
övertala kunden att köpa den. Plats, eller distribution, är de aktiviteter företaget använder sig av för 
att underlätta tillgängligheten av produkten eller tjänsten för kunderna på marknaden. (Kotler et al, 
2008)

Traditionellt har företag marknadsfört sig genom annonsering, PR, personlig försäljning, 
direktmarknadsföring och andra säljfrämjande åtgärder via kanaler som tidningar, radio, telefon och 
TV. Tack vare avancerad teknologisk utveckling har man under senare år dock sett en trend som går 
alltmer mot användandet av de mer moderna typerna av media, såsom mobiltelefoner och datorer.
(Kotler et al, 2008) Allt fler spenderar allt mer tid online och det krävs att man söker sig dit där de 
kunder man vill rikta sig mot finns. Man har dessutom kunnat se en klar trend bort ifrån tidigare 
favoriserad massmarknadsföring och mot mer utvecklade, sofistikerade marknadsföringsprogram 
designade att bygga tätare relationer med kunderna på mer snävt definierade mikromarknader (ibid). 

3.2 Kommunikationskanaler

Vad gäller kommunikation med vilken man kan påverka konsumenten i sitt val av produkter och 
tjänster kan företagen välja att använda sig av enkelriktade respektive interaktiva 
kommunikationskanaler. De enkelriktade kanalerna innebär att en sändare sänder ut information, ett 
budskap eller meddelande, som mottagaren tar emot och reagerar på. Interaktiva kanaler å andra 
sidan förutsätter ett samspel, en slags dialog, mellan sändare och mottagare. Medan en enkelriktad 
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kanal som exempelvis annonsering kan vara mycket kostnadseffektiv och snabbt nå ut till en bred 
publik kan denna emellertid behöva kompletteras med interaktiva kanaler, vilka bland annat skapar 
utrymme för feedback. (Kotler et al, 2008)

3.2.1 Sociala medier och word-of-mouth/buzz marketing

Det är just inom arenan för interaktiva kommunikationskanaler som sociala medier erbjuder 
fantastiska möjligheter. Genom användandet av sociala medier kan många fler människor 
sammankopplas än vad som annars vore möjligt. Det är inte bara direkta kontakter som kan nås,
utan även kontakternas kontakter. Detta skapar enorma närverk och leder till sammankopplingar på 
en helt ny nivå. (Evans, 2012). Sociala medier kan jämföras med vad man kallar word-of mouth,
eller buzz marketing, – en form av marknadsföring där man förlitar sig på att budskap från nöjda 
kunder sprids vidare från mun till mun (Kotler et al, 2008) – på så sätt att båda formerna förlitar sig 
på att konsumenten både initierar och uppehåller konversationen (Evans, 2012).

Studier har visat att av de ungefärligen beräknade 3,5 miljarder word-or-mouth-konversationer som 
sker varje dag, refererar ungefär två tredjedelar av dessa till ett varumärke, en produkt eller en tjänst 
(Evans, 2012). Många av dessa konversationer sker via sociala medier. Även om företag väljer att 
inte delta i dessa konversationer så kommer människor att prata om dem och deras 
produkter/tjänster och genom användandet av sociala medier kan dessa konversationer spridas allt 
längre och snabbare. Potentiella kunder vänder sig idag hellre till sociala medier än förlitar sig på 
traditionell marknadsföring – man litar helt enkelt mer på andra konsumenter och vänner 
(Grönholm, 2011). Mer än 90 procent av alla konsumenter litar på rekommendationer av andra 
kunder, medan endast 10 till 40 procent litar på exempelvis annonser (Kotler et al, 2008). Studier 
har dessutom visat att mellan 49 och 90 procent av alla webbanvändare har köpt någon 
produkt/tjänst baserat på rekommendationer de fått genom sociala medier. Trots detta har endast 
ungefär 25 procent av alla företag en Facebook-sida. (Hyder Kabani, 2012)

Figur 1. Marknadsföringsmixens betydelse idag. (Källa: Grönholm, 2011)

I och med dessa nya förutsättningar kan vi konstatera att den traditionella marknadsföringsmixen 
inte längre är lika relevant i en traditionell mening – tidigare har företagen varit i kontroll och 
kunnat fastställa en tydlig strategi utifrån 4-p modellen där företagen hela tiden varit i kontroll över 
informationen och marknadsföringen. Nu kan vi däremot se en marknadssituation där makten allt 
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mer övergår till konsumenten (se Figur 1) – kundbasen är nu alltså inte utspridd utan enad och som 
en konsekvens av detta kommer alltid kundrespons finnas tillgänglig (Gratton & Gratton, 2012). 
Det krävs att man förstår vikten av att föra en marknadskonversation istället för att rätt och slätt 
förmedla marknadskommunikation. 

3.3 Kundvärde och relationsbyggande

Ett kundvärde är vad kunden upplever sig erhålla för nytta eller vinst av att köpa en produkt eller 
tjänst. Tidigare traditionell marknadsföring har påvisat vilket värde som erbjuds och kunden kan då 
väga detta mot priset. Detta beskrivs av Solomon, Marshall & Stuart (2012), som vidare förklarar
att det traditionellt varit en av marknadsförarens främsta utmaningar att kunna erbjuda ett attraktivt 
förslag på upplevt kundvärde som är bättre än konkurrenternas.

I seminariet ”Varumärkets roll i sociala medier” beskriver Micco Grönholm (2011) –
varumärkesutvecklare och specialist inom internationell marknadsföring – erbjudandet som dels ett 
intellektuellt värde som innefattar produkten och dess pris, dels ett emotionellt värde som är 
kundens relation till och förtroende för företaget. Att bygga upp långvariga relationer till kunderna 
är något företag alltid har strävat efter, för att dels skapa emotionella värden för kunden – eller 
termen vänskap som Grönholm använder – samt för att bättre kunna svara för kundens behov. 
Sociala medier har gjort relationsmarknadsföring, eller CRM (eng. customer relationship 
marketing), enklare och mer naturlig att implementera i företaget (Solomon et al, 2012).

I och med sociala medier är alltså inte längre konsumenterna passiva och agerar åskådare av en 
monolog och ett färdigt erbjudande (Brogan, 2010). Sociala medier kan med några få ord
kännetecknas som deltagande, transparenta och ständigt föränderliga medel för marknadsföring som 
kontrolleras av användarna själva (Evans, 2012). Konsumenten är nu istället en aktiv del av 
utvecklingsprocessen. Solomon, Marshall and Stuart (2012) beskriver detta som att konsumenterna 
nu generar värde istället för att bara vara passiva köpare – individen agerar både marknadsförare, 
återförsäljare och konsulter för produktutveckling. Man kan här prata om aktiviteter för att skapa ett 
färdigt erbjudande från design och produktion till marknadsföring, distribution och support där nu 
kunden har möjlighet att lägga till eller ta bort värdegenerande faktorer i alla dessa aktiviteter (ibid).

Sociala medier är utmärkta verktyg för relationsbyggande. Evans (2012) menar att genom att lyssna 
på vad kunderna har att säga i de olika sociala medierna så kan företagen lära sig en hel del om sina 
egna produkter och tjänster. Genom att lyssna kan man lära och om man lär så kan man på ett 
effektivt sätt modifiera och förbättra vad man har att erbjuda. På så sätt kan man vara med och 
påverka konversationen. Det faktum att sociala medier baseras på naturliga, genuina konversationer 
mellan människor bör utnyttjas genom att man som företag ger dem något att prata om – en 
upplevelse eller erfarenhet som de beskriver som positiv. Det krävs att man både bygger och 
upprätthåller en slags spiral av feedback. Man måste lära sig både hur och var man kan påverka 
konversationerna på rätt sätt. Det är just word-of-mouth som driver denna cykel av återföring –
positiv som negativ. (Evans, 2012)

3.4 Den sociala webben och dialogen

Sociala medier handlar om konversationer och relationer där konsumenter för omfattande 
diskussioner om produkter, tjänster och varumärken som företaget inte kan kontrollera direkt. Som 
marknadsförare vill man vara en del av denna diskussion – man vill vara med och föra en dialog där 
man kan fokusera på hur konsumenterna förhåller sig till ett varumärke (Evans, 2012). Det är 
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uppenbart att de företag som väljer att inte vara en del av konversationen genom sociala medier 
kommer hamna efter sina konkurrenter – företagets varumärke och produkter kommer diskuteras i 
vilket fall och frågan är i vilken grad företaget är aktivt i den diskussionen (Levine et al, 2000). Man 
kan prata om en ny valuta i nätverket där företag värderar andelar av åsikter och uppmärksamhet 
mer än marknadsandelar (Solomon et al, 2012).

En kommunikation som allt mer handlar om konversation – om att skapa en relation mellan den 
som köper och den som säljer som baseras på helt andra grunder än produktens egenskaper, pris 
eller den funktionella nytta som produkten erbjuder – är helt oberoende av om köparen är ett företag 
eller en privatperson (Grönholm, 2011). Grönholm menar vidare att det är de varumärken som har 
de mest engagerade och lojala anhängarna som är morgondagens vinnare. Han pekar på vikten av 
att bjuda in, dela med sig och att möta och konversera med sin omvärld, både på många olika 
ställen och på flera olika sätt (ibid).

Sociala medier skiljer sig märkbart från övriga, mer traditionella kanaler för marknadsföring i det 
att marknadsföraren – och således även företaget - tvingas ge en stor del av kontrollen till kunden. 
Kunden och företaget har samma rätt och samma möjlighet att uttrycka sig och det är därför viktigt 
att marknadsföraren deltar i den sociala mediegemenskapen och arbetar på att vinna medlemmarnas 
förtroende. Att delta är närmast ett måste. (Evans, 2012) Inte sällan används sociala medier för att 
peka på skillnader mellan de förväntningar som kunden har på en produkt/tjänst och den faktiska 
erfarenhet han eller hon har upplevt. Detta innebär att både bra och dåliga upplevelser kommer att 
återges in i minsta detalj. Att man som företag finns representerad och att man fyller en aktiv roll i 
sociala medier, som exempelvis Facebook och Twitter, bidrar till ett ökat förtroende och 
engagemang och en känsla av man faktiskt bryr sig om resultatet. Detta bör utnyttjas både för att 
bygga och stärka relationen till kunderna. (ibid)

3.4.1 Hur lyckas man med social mediemarknadsföring?

Hyder Kabani (2012) menar att hela poängen med sociala medier är att skapa en konversation och 
inte att föra någon slags monolog. Hon förklarar att man istället för att skrika ut sitt budskap bör 
lyssna och sedan viska tillbaka och att man istället för att försöka dominera marknaden bör sträva 
efter att skapa en gemenskap med marknaden. Hon menar vidare att det handlar om att tänka ”vi”
istället för ”jag” och att tillåta istället för att kontrollera. Det handlar om att vårda relationer 
och ”dra in” människor med sitt budskap (ibid).

Sociala medier har sin absoluta styrka i att det är på dessa plattformar som folk vistas. Det finns 
ingen anledning att inte finnas där människor finns. Vi människor har dessutom allt mindre 
förtroende för traditionell annonsering och den transparenta karaktären som sociala medier erbjuder 
medför i kontrast till dessa en total exponering som är svår att undvika och gömma sig från –
åtminstone i längden. Ytterligare ett argument till varför du som företagare borde vara en aktiv 
användare av sociala medier är att det oavsett ditt deltagande pratas om dig och ditt varumärke och 
det enda val du egentligen har är huruvida du vill delta eller inte i den redan pågående 
konversationen. (Hyder Kabani, 2012) 

”The more you hold your people back from using social media, the more your competition will 
kick your ass.”

(Gitomer, 2011. Sid 16)
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Det krävs, menar Hyder Kabani (2012) att man som marknadsförare är medveten om att det bara 
går att kombinera sociala medier med marknadsföring om man inser att man inte kan tänka som en 
marknadsförare för att lyckas. Istället krävs det att man tänker som vilken annan användare av 
sociala medier som helst. Man måste lära känna och anpassa sig till den specifika kultur som gäller 
för varje respektive social medieplattform och man måste förstå att det absolut sista som användare
av sociala medier är där för är påträngande marknadsföring. Det är relationsbyggande som är 
nyckeln till framgång och en lyckad relation kan leda till nya kunder, stärkt varumärke och ökad 
försäljning. (ibid) Både Hyder Kabani (2012) och Evans (2012) är överens om att sociala medier 
utgör viktiga verktyg för att slussa kunder – redan existerande eller potentiella – till företagets
hemsida. Det är först där som kunden bestämmer sig angående eventuella köp och det är även där 
som många sådana kommer att genomföras. Hyder Kabani beskriver webbsidan som ”fönstret in till 
företaget” och att det i dagens samhälle förväntas att varje företag har en sådan. Evans (2012) 
menar till och med att företag som är riktigt ”sluga” faktiskt kan se sociala medier som en möjlighet 
att marknadsföra utan att överhuvudtaget använda sig av annonsering. 

3.5 Viral marknadsföring

Genom sociala medier kan budskap spridas både snabbt och långt. Detta har lett till att företag 
enkelt på ett medvetet sätt kan skapa något klart uppseendeväckande för att sprida sitt budskap 
genom konsumenterna. Detta kan ske exempelvis genom en video på YouTube. Målet är att de 
individer som tar del av meddelandet för det vidare i sin vän- och bekantskapskrets. Kotler (2008) 
beskriver termen viral marknadsföring som ”internetversionen av word-of-mouth”, där det som 
förmedlas är så ”smittsamt” att kunden vill föra det vidare till sina vänner. Denna metod är dock 
inte något som är premierat sociala medier utan beskrevs exempelvis redan 1996 av Jeffrey Rayport.
Han påpekade då vilka möjligheter som finns i att ”smitta” en mottagare med ett meddelande som 
har inneboende förutsättningar för att spridas vidare – och han gjorde han mycket riktigt en liknelse 
med ett ”virus”. Fenomenet beskrivs också av Jason Miletksy (2009) som påpekar att företag kan –
om meddelandet är uppseendeväckande nog – nå miljontals av potentiella kunder på en extremt kort 
tid tack vare sociala medier. Man kan alltså på detta sätt ”utnyttja” mottagaren som mediekanal.

3.6 Varumärket

Företag ägnar sig åt att bygga varumärken för ökat erkännande, för att skapa förtroende och för att 
bygga varumärkeslojalitet. Varumärkeslojalitet är kundens sätt att ”förbinda sig” till ett varumärke 
och innebär att han/hon är och förblir trogen varumärket (Miletsky, 2009). Ett varumärke kan 
förklaras som det namn, tecken, symbol, design eller kombination av dessa som identifierar den 
produkt eller tjänst som ett visst företag erbjuder och som differentierar det säljande företaget från 
konkurrenterna. Varumärket kan för kunden fungera som en slags garanti för kvalitet och ursprung 
medan det för säljaren kan vara ett mycket effektivt konkurrensmedel. Dagens marknad präglas av 
stenhård konkurrens och det krävs mer än bara en bra produkt till ett bra pris för att konkurrera. 
(Kotler at al, 2008) Varumärken är ofta avgörande vid köptillfället och ett starkt varumärke 
resulterar dessutom i en mer effektiv marknadsföring eftersom det både ger mer medieexponering 
och fler rekommendationer via word-of-mouth, menar Gustavsson & Lindberg (2012).

“The traditional marketing rules cannot be applied to social media because social media is not 
a marketer´s platform. It belongs to the customer.”

(Hyder Kabani, 2012. Sid 11)
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Ett starkt varumärke leder till hög grad av kundlojalitet och varumärkeskännedom och utgör 
grunden för byggandet av starka och lönsamma kundrelationer (Kotler et al, 2008). Varumärket som 
individualiseringsmedel har därför fått en allt större betydelse för företag när de försöker nå ut med 
sina varor och tjänster på marknaden. I vissa fall kan varumärket utgöra ett företags största 
ekonomiska tillgång. Ett varumärke kan ge mening genom (1) tillförda egenskaper (2) funktionella 
och emotionella fördelar (3) värden (4) kultur (5) personlighet (ex Mercedes) (6) användaren. Ett 
varumärke är ett löfte till konsumenten om den totala upplevelse, eller det totala kundvärde, som 
denne kan vänta sig få (Kotler et al, 2008) och ett starkt varumärke är vad som driver försäljning 
(Grönholm, 2011).

3.7 Vem äger varumärket?

Uppkomsten av sociala medier innebär att varumärken inte längre kan klassas som företagens 
separata egendom på samma sätt som tidigare. Istället för en färdig bild vi vill förmedla till
konsumenten och hur varumärket ska upplevas blir all reklam något som tolkas, arbetas med och 
förändras. För att förstå konsumentens bild måste vi själva samla in, tolka och nyansera våra egna 
bilder av varumärken. Det är i situationer där oväntade bilder av varumärken och deras värden 
uppstår som det ges upphov till de riktigt kreativa och spännande marknadsstrategiska 
diskussionerna. (Johnson, 2008) Detta kan upplevas som ett “hot”, men bör kanske ses mer som en 
möjlighet, där man ska sträva efter att värna om relationen med kunderna som ju är de verkliga 
experterna i hur de upplever företagets varumärke (Turner & Shaw, 2011).

3.8 Vad säger marknadsförarna?

Så hur fungerar då sociala medier i marknadsföringssammanhang i praktiken? Vad har de som 
faktiskt använder sig av sociala medier i marknadsföringen att säga om saken? I bloggar för social 
mediemarknadsföring pratas det mycket om att företag gärna använder sociala medier men att de 
ofta använder dem på fel sätt. De vet helt enkelt inte vad de ska publicera för att lyckas. Robert 
Andersson, skribent på Facebook-skolan, bloggade nyligen om hur företag inte sällan publicerar fel 
saker. Han menar att trots att det är bilder som i särklass skapar mest engagemang så är det länkar –
vilka är minst populära – som publiceras mest (Andersson, 2012). 

”Although it’s still early in 2012, the importance of visual storytelling is clearly one of the year’s 
breakout trends. Facebook Timeline, Pinterest4 and Instagram5, are forcing brands to think and act 
more visually. Couple that with the impact of mobile browsing, and these emerging trends give new 

meaning to the phrase “show, don’t tell.””
        (Longanecker, 2012, Internetkälla)

4 Pinterest är en webbtjänst som tillåter användaren ladda upp, organisera och dela saker han/hon finner på digitala 
anslagstavlor, eller pinboards. (http://pinterest.com/about/, Hämtad 2012-09-29)
5 Instagram är en fotoapplikation genom vilken användaren tar en bild, lägger på ett filter för att ge bilden önskad look 
och delar den med andra. Delning kan även ske via bl.a. Facebook. (http://instagram.com/, Hämtad 2012-09-29)
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4. Empiri/Resultat
Följande kapitel redogör för resultaten av det empiriska material som samlats in dels genom
intervjuer med fem representanter för olika företag, dels genom observation av sex olika företags 
aktiviteter i sociala medier.

4.1 Intervjuer
Som ett av två led i den empiriska undersökningen intervjuade vi representanter från fem olika 
företag. I nedanstående tabell följer en kort presentation av de respondenter som intervjuades.

4.1.1 Respondenter

Respondent? Typ av tjänst? Vilket företag/
Typ av
verksamhet?

Utbildning 
inom 
sociala 
medier?

Vilka 
sociala 
medier
används?

Intervju 
genomförd 
via?

Mattias 
Grönborg

Online branding 
consultant
(egen företagare)

iGoMoon & 
MattGronLab/
Marketing & 
online branding

Nej Facebook, 
Twitter, 
Google+ 6 ,
LinkedIn7

Telefon

Hanna 
Kastås

Projektledare sociala 
medier/mobilt

Ving/
Researrangör

Nej Facebook, 
Twitter, 
YouTube, 
Blogg, 
Pinterest 
(testfas), 
Instagram, 
(testfas)

Telefon

Svante 
Randlert

Employer branding 
strategist

Academic 
Communications/
Business 
services, HR

Nej Facebook, 
Twitter, 
LinkedIn, 
YouTube

Telefon

Linda 
Ryttlefors

Kommunikationschef Uppsalahem/
Fastighetsbolag

Nej Facebook, 
Twitter

Skype

Charlotta 
Wortzelius

Copywriter, digital 
marknadsförare
(egen företagare)

Copy Charlotte/
Copywriting &
digital 
marknadsföring

Ja, viss Facebook, 
Twitter, 
LinkedIn, 
YouTube, 
Pinterest

E-post

Tabell 1. Översikt över respondenter. (Egenkonstruerad tabell)
(Källa: Grönborg, Kastås, Randlert, Ryttlefors & Wortzelius. Personlig kontakt, 2012)

6 Google+ är ett socialt nätverk utvecklat av Google som är lämpligt för både socialt och professionellt nätverkande. Det 
tillåter delning, videochatt, messenger, statusuppdateringar och mycket mer. (http://webbdesigna.se/google-plus.php, 
Hämtad 2012-09-29)
7 Linkedin är ett karriärnätverk på Internet där användaren kan spara både privata och professionella kontakter.
(http://se.linkedin.com/static?key=what_is_linkedin&trk=hb_what, Hämtad 2012-09-29)
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4.1.2 Vilka sociala medier används?

Av de personer som ställde upp på intervju var det nästan ingen som hade någon formell utbildning 
inom sociala medier. De allra flesta beskrev istället sig själva som helt och hållet självlärda och 
medan Kastås (2012) förklarade att ”ett genuint intresse och ett personligt engagemang är viktigt”
menade Ryttlefors (2012) att sociala medier inte ens existerade när hon läste till civilekonom men 
att ”man kommer ganska lång på ett sunt förnuft”. Endast en av respondenterna, Wortzelius (2012),
förklarade att även om hon saknar akademisk utbildning inom sociala medier från universitet eller 
högskola så har hon genomgått ett flertal online-baserade utbildningar inom ämnet. 

“Det finns inga sociala medier, bara medier man kan vara social i.”
(Randlert, 2012, Telefonintervju 11 juni 2012)

Alla företagen använde sig vid intervjutillfället av ett flertal olika sociala mediekanaler i sin 
marknadsföring och störst tyngd hade Facebook och Twitter. Även YouTube och Linkedin var
populära medan nyare medier såsom Pinterest och Instagram bara användes i enstaka fall och
exempelvis befann sig i test-fas på Ving. Flera av respondenterna påpekade att det är viktigt att 
använda just de kanaler som man anser relevanta och där den eller de målgrupper man önskar nå 
finns. 

”Go fishing where fish are! Man måste vara där folket är. Följ fiskstimmet! Om det rör sig är det 
ingen idé att sitta kvar och meta! Fråga dig: vem kommunicerar med vem? Var finns de?”

(Randlert, 2012, Telefonintervju 11 juni 2012)

Det är naturligtvis bättre att ha en eller få kanaler som fungerar väl än att finnas på varje plattform 
som finns och göra ett halvdåligt jobb, menade Wortzelius (2012). Börja med en, få den att fungera 
och lägg sedan till nästa. Det är viktigt att ha ett tydligt syfte, ett mål. Wortzelius (2012) var även av 
den bestämda åsikten att det är bättre att inte finnas alls i sociala medier om man har en i stort sett 
övergiven Facebook-sida eller dylikt där det inte sker någon aktivitet. 

4.1.2.1 Vilka målgrupper kan nås?

 
En av de frågor som ställdes till respondenterna under intervjuerna var huruvida marknadsföring via 
sociala medier tilltalar alla målgrupper eller bara vissa. Man var genomgående överens om att de 
allra flesta målgrupper idag använder sociala medier i någon form och att man därför visst kan nå ut
till ”alla”. Däremot, menade Kastås (2012), måste man anpassa vilka plattformar man använder 
utifrån vilken målgrupp man har. Man måste självklart även anpassa kommunikation, innehåll och 
tonalitet utifrån målgruppen, förklarade Wortzelius (2012).

4.1.3 Vilka strategier använder man och hur viktigt är det att ha en strategi?

Respondenterna var genomgående överens om att en strategi är närmast ett måste för att lyckas med 
social mediemarknadsföring. ”Det är helt avgörande med en strategi. Det funkar inte om man vet 
att, men om man inte vet varför”, menade Randlert (2012). Framförallt, påpekade Wortzelius (2012) 
så måste du veta varför du vill använda sociala medier överhuvudtaget och vad du vill uppnå –
vilket mål du har.

”Det är viktigt att man alltid har en ”home base” i en online-strategi om man vet vad man 
håller på med.”

(Grönborg, Telefonintervju 10 juni 2012)
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Flera av respondenterna pekade på vikten av att man med sin användning av sociala medier har ett 
klart och tydligt syfte. Man kan inte bara skapa en Facebook-sida eller ett konto på Twitter och 
sedan hoppas på att resten ska sköta sig självt. Att hoppas på att ens sida ska bli en succé av sig 
själv är inte en strategi, förklarade Wortzelius (2012). Hon förklarade vidare hur framgång i sociala 
medier inte handlar om att skapa konton på varje plattform som finns utan handlar om en attityd för 
hur man skapar en öppen, engagerad och genuin dialog med kunder och prospekts och som måste 
vara noggrant uttänkt på förhand. Vad ska vi bidra med för innehåll (foton, videor, osv.)? Vad ska vi 
ha för tonalitet? Hur ofta ska vi uppdatera? Vem/vilka är ansvariga för att sidan uppdateras? Vem 
svarar på frågor och kommentarer? Dessa är alla frågor som måste besvaras. (ibid) Sociala medier 
bör ses som en möjlighet och inte bara som en ”check in the box” eller något som man bara slänger 
sig ut i utan att veta vad som ska göras, menade Grönborg (2012). Man måste skapa värde för 
läsaren och man måste våga vara. Kommunikationen måste ha ett syfte och det gäller att driva rätt
kanal (ibid). Man måste såklart inte använda sociala medier, menade Randlert (2012), men man 
borde. Grönborg (2012) förklarade vidare hur han anser att sociala medier inte är en nödvändighet, 
de är en möjlighet. 

”Strategin är att bidra med innehåll som tillför värde och bidrar till ökad kunskap hos ”fans” 
m.fl., att vara personlig och om det är passande använda humor. Samt att uppdatera 

regelbundet.”
(Wortzelius, E-postintervju, juli 2012)

4.1.4 Finns det några särskilda spelregler?

Även om sociala medier kan användas under alla faser av marknadsföringen förutsett att man 
använder dem på rätt sätt så menade Wortzelius (2012) att det framförallt är i marknadsföringens 
tidiga faser, när man vill lansera produkten, som sociala medier kan bidra till att skapa medvetenhet, 
ett ”buzz”. Det gäller att få rätt personer att engagera sig i produkten (ibid). Kastås (2012) menade
att sociala medier spelar roll och är viktiga hela vägen – både då man bygger upp och vill 
upprätthålla ett varumärke – men kanske på olika sätt. Under uppstart kan det vara viktigt att hitta 
fans, ambassadörer och att förtydliga sig (ibid).

”Kommunicera och bygg relationer – sälj inte.”
(Wortzelius, E-postintervju juli 2012)

Det finns en massa spelregler och man måste också skapa sina egna, menade Kastås (2012). Det är 
viktigt att man inte gömmer sig och duckar för kritik. Man måste anamma hela den sociala grejen, 
finnas på plats och föra dialog. Fundera över det jobb som teamet gör och se till att ha rätt personal 
för jobbet. Det är viktigt att man känner sig bekväm, har koll och att man känner till ”osynliga 
regler” och kutym. Ett bra team med bra kunskaper kan göra stor skillnad. Den som arbetar med 
sociala medier måste ha en känsla för det. (ibid)

Sociala medier bör integreras i affärsverksamheten då det alltid finns behov av att prata med 
kunderna, menade Grönborg (2012). Alltför många pushar bara kampanjer, reklam och sådant som 
de tidigare förmedlade via TV och tidningar. Ofta saknas kunskap och resurser och det är inte 
ovanligt att företag säger: ”Jag förstår inte vitsen med... – Lyssna! För att veta vad man ska skriva 
måste man först lyssna. Om man ska göra något bra så måste man först lära sig. Det man lärt sig 
behöver man sedan lära ut och sprida vidare i organisationen.” (ibid)

Randlert (2012) påpekade att det krävs resurser. Inte bara pengar. Och det krävs att man har rätt
resurser. Man har gått från ett sakargument till ett värdeargument och det handlar om värde. Prata 
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om sådant som egentligen betyder något för kunden. (ibid)

”Förr handlade det mest om att övertala, nu handlar det om att övertyga.”
(Randlert, Telefonintervju 11 juni 2012)

Kastås (2012) pekade också på hur det finns en stor fördel med att kunna prata med kunden, att vara 
transparent, öppen, reko och jobba med hjärtat. Det får inte bli en kommersiell grej. Man måste ge 
tillbaka, bjuda in på riktigt. ”Kunderna ska känna sig ”VIP-ade”, få tillgång till bättre erbjudanden, 
kunna delta i tävlingar ”, förklarade hon.

4.1.5 För- och nackdelar med sociala medier 

En klar fördel med sociala medier är möjligheten till en tvåvägskommunikation med 
kunder/prospekts som ingen annan marknadsföringskanal kan ge, menade Wortzelius (2012). Detta,
förklarade hon, kan bidra till att skapa starkare relationer mellan kunderna och varumärket och kan 
ge en snabb viral spridning. Ryttlefors (2012) pekade även hon på den snabba responsen, att det går 
att reagera snabbt. Man kan lätt nå ut till många fort och man kan dessutom vara lite mindre formell, 
ha en mer humoristisk och lite mer utmanande ton och vara lite fräck (ibid). Både Wortzelius (2012)
och Kastås (2012) förklarade att det är just snabbheten och tillgängligheten som utgör de största 
fördelarna. Däremot kan det ju vara svårt att veta vem mottagaren är, menade Randlert (2012). 

Wortzelius (2012) förklarade att en nackdel sociala medier är att de kan, om de inte sköts på rätt sätt, 
vara dåliga för varumärket. Eventuella negativa åsikter om företaget blir synliga för alla och det gör 
företaget och varumärket sårbart, men problem och negativ kritik kan visserligen med rätt 
bemötande vändas till något positivt, förklarade hon vidare. Detta fick medhåll hos Kastås (2012). 

”Det är extremt viktigt att ha nöjda kunder och att man genom åtgärder kan vända en 
person inför publik är starkt.”

(Kastås, Telefonintervju 11 juni 2012)

Grönborg (2012) ansåg att nackdelar uppstår främst då man är oförberedd. Man kanske saknar en 
policy eller det kanske finns så kallade ”troll” som vill förstöra. ”Troll finns överallt och det får 
man lära sig att hantera. Man kan inte vara rädd för negativ kritik, man måste istället kunna se 
problemet och bemöta det”. Han påpekar att det inte heller går att dra en gräns mellan privat och 
business i sociala medier. ”Det är det som är problemet för många. Att de vill dra en linje i sanden”.
(ibid) Ryttlefors (2012) menade å andra sidan att det är just dessa så kallade troll som utgör det 
största problemet för hennes organisation. ”Vissa ger sig inte och kommer gång på gång med 
orimliga påståenden. Det kan vara en kanal för knasbollar” (ibid).

Kastås (2012) påpekade att en nackdel med sociala medier är att det är svårt att jämföra sig med 
andra och att det inte finns något generellt sätt att mäta resultaten av arbetet med, inga värden att 
titta på. Mätande och jämförande är svårt, förklarade hon. 

4.1.6 Behövs en policy?

”En policy, det är där man börjar”, menade Grönborg (2012). ”Allt hör ihop; en strategi, ett team, 
att träna anställda och bestämma vem som gör vad. Man måste ha tydliga riktlinjer och bestämma 
vad som är tillåtet och inte. Förväntningar. Det handlar om att försäkra sig om att det inte finns 
förvirring och att ha ögonen på vad som ska hända”. (ibid)



27

Att det är viktigt att man som företag har en klar policy för hur arbetet med sociala medier ska 
skötas var något som alla respondenter var överens om. Det ansågs viktigt att alla vet tydligt vilket 
innehåll som får förekomma och inte, samt vilken ton det ska ha. ”Detta ger dels en enhetlig 
kommunikation, men förhindrar också olämpliga uttalanden och att anställda behöver oroa sig för 
att de ska säga/skriva något olämpligt”, menade Wortzelius (2012). Ryttlefors (2012) påpekade att 
man på Uppsalahem exempelvis inte tillåter sådant som personangrepp och rasism medan Kastås
(2012) förklarade att de på Ving aldrig tar bort några inlägg så länge de inte innehåller påhopp eller 
ren reklam. Ryttlefors (2012) menade även hon att reklam av alla typer plockas bort, tillsammans 
med knasiga bilder och sådant som anses irrelevant. Det ska finnas en god ton, en trevlig stämning,
förtydligade hon.

”Vissa saker man ser i sociala medier kan vara rent av skrämmande.”
(Ryttlefors, Telefonintervju 5 juni 2012)

4.1.7 Att arbeta med sociala medier 

Ryttlefors (2012) förklarade att Facebook på Uppsalahem används främst som ett medel för att 
genom aktivt användande besvara frågor medan Twitter används mer som en kanal för publikation 
av pressmeddelanden. Företaget, ett fastighetsbolag, lägger även ut lediga lägenheter på Facebook 
varefter en ”först-till-kvarn” metod tillämpas. De publicerar gärna bilder först, då kunden ser bilden 
först och sedan läser texten (ibid). 

Randlert (2012) berättade att man på Academic Communications tagit steget vidare och inte ens 
längre har en hemsida – man använder istället Facebook, YouTube och Twitter för att förmedla de 
senaste budskapen. Han förklarade vidare hur styrkan i de sociala medierna ligger i tillgängligheten 
och påpekade exempelvis hur resenärer använde sig av SAS Facebook-flöde som enda fungerade 
informationskanal när det inte gick att komma fram till flygbolagen på annat sätt under problemet 
med askmolnet efter det vulkanutbrott på Island som år 2010 stoppade flygtrafiken och såg tusentals 
resenärer strandade världen över.

På Ving används sociala medier med fokus på marknadsföring och att fånga upp köpsignaler 
(Kastås, 2012). Man har som mål att ”skapa reslust, engagemang och få folk att tänka orange”.
Facebook är utan tvekan det medel man använder mest och man beräknar att målgruppen främst 
utgörs av kvinnor i åldrarna 29-49 år. ”Det kanske inte alltid är kvinnan som betalar, men hon är 
ofta den drivande kraften i beslutstagandet”. (ibid)

Kastås (2012) berättade vidare att man totalt har fyra Facebook-sidor – Ving, Sunwing, Show & 
Entertainment och Fitness & Spa – vilka alla fyller olika funktioner och har olika målgrupper. Man 
har dessutom fem kanaler på Twitter, med ett huvudflöde och fyra sista minuten-flöden för 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Utöver detta har man resmålsbloggar som skrivs av 
personal på de olika resmålen och framförallt vid kampanjer och lansering av nya resmål lägger 
man upp film på YouTube. Pinterest och Instagram befann sig vid intervjutillfället i test-fas. (ibid)

4.1.8 Krävs en omställning från traditionell marknadsföring?

Så, har då användningen av sociala medier i marknadsföringen krävt en omställning från traditionell 
marknadsföring och i så fall på vilket sätt? Ja, menade de flesta. Kastås (2012) pekade på att Ving 
har en oerhört tacksam produkt som lämpar sig väl och passar bra att marknadsföra i sociala medier 
och att de på så sätt ”haft lite räkmacka”.
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”Man har gått från envägskommunikation till tvåvägskommunikation. Istället för att bara pusha ut 
sitt budskap till målgruppen behöver man ha en dialog och lyssna”, förklarade Wortzelius (2012).
Randlert (2012) förklarade vidare att push-kommunikation är extremt svårt i sociala medier,
medan ”pull” fungerar bättre. Han påpekade vidare vikten av att man lägger varumärket på 
kunderna, man måste ”live the brand”. Det handlar om att låta kunderna sprida budskapet (ibid).

Grönborg (2012) påpekade att sociala medier bygger på exakt samma psykologi som förr och menar 
att ”det är lika nu som det var 1912. Vi har alltid levt med mun-till-mun, det har alltid funnits. I små 
byar långt tillbaka levde man bara på ryktet. Budskap sprids nu på samma sätt, fast via de sociala 
medierna. Resultatet är dock detsamma”. (ibid)

Att det handlar om att lyssna var alla överens om. Och att skapa dialog. Fokusen får inte ligga på att 
driva trafik eller möta sälj, det viktigaste är engagemanget, sade Kastås (2012).

4.1.9 Kan man idag bortse från sociala medier i marknadsföringen?

De allra flesta av respondenterna beskrev sina respektive företag som väl etablerade i den sociala 
medievärlden. Medan Ryttlefors (2012) förklarade att även om det skulle vara svårt att kliva ur de 
sociala medierna och att de ger mycket nytta så utgör de för verksamheten definitivt bara ett 
komplement till andra kanaler. Hon menade att ”fokusen ligger på produkten, människorna och 
miljön” och att – även om de var tidiga med sociala medier inom branschen – ”det skulle vara att 
kasta pengarna i sjön att ha en person arbetandes heltid med sociala medier”. Istället är de tre 
stycken som delar på jobbet och turas om att göra uppdateringar och svara på frågor med mera. 
(ibid)

Kastås (2012) såg inte alls sociala medier som något komplement, utan beskrev det istället som 
något som genomsyrar hela verksamheten. Man har tillgång till resurser, ledningsgruppen följer och 
har koll på arbetet och man har en separat budget. Man har dessutom vad som beskrivs som ”en 
tacksam produkt som lämpar sig väl för sociala medier”. (ibid) Hon påpekade dessutom vikten av 
att man är med och påverkar vad som – oavsett det egna deltagandet – sägs och tycks och anser det 
vara ledsamt om man inte ser sociala medier som en möjlighet. 

”Det är viktigt att omvärldsbevaka, det pratas alltid.”
(Kastås, Telefonintervju 11 juni 2012)

Man måste inte använda sociala medier, men man borde, menade Randlert (2012). Wortzelius (2012) 
förklarade att det kanske är viktigare för B2C-företag (business to customer) än för B2B-företag 
(business to business), då deras produkter/tjänster är enklare att marknadsföra via sociala medier 
och ofta har en större möjlighet att få en större grupp ”fans”. För att B2C-företagen inte ska bli 
ifrånsprungna av konkurrenterna – där det garanterat finns en eller flera som använder sociala 
medier – är det nödvändigt för dem att använda åtminstone ett av de sociala medierna idag. (ibid)

”Man går ju inte under som företag om man struntar i sociala medier – och har man inte tid 
eller lust att lägga ner det nödvändiga engagemanget är det bättre att låta bli än att göra 

något halvdant”.
(Wortzelius, E-postintervju juli 2012

Bland B2B-företagen är i dagsläget användandet av sociala medier inte lika utbrett och är kanske 
inte en förutsättning för att inte hamna på efterkälken. Men, å andra sidan kan de företag som tar 
tillfället i akt och gör det bra ges en stor konkurrensfördel och en möjlighet att sticka ut, menade
Wortzelius (2012).
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4.1.10 Vad betyder sociala medier för varumärket?

Sociala medier har stor betydelse för varumärket. Det var alla respondenterna överens om. Det är 
graden av betydelse som varierar. Ryttlefors (2012) menade att annat betyder mer, såsom produkten 
som sådan, människorna (personalen) och annan marknadsföring. Hon menade att sociala medier på 
hennes företag främst används för att förstärka de andra redan befintliga kanalerna. Hon resonerade 
vidare kring att de kanske har större betydelse för nya varumärken medan de blir mer av ett 
komplement för väletablerade varumärken likt det hon arbetar med. 

Varumärket har en möjlighet i och med sociala medier, menade Grönborg (2012). Men man måste 
vara effektiv, annars kommer alltid någon annan vara snabbare. Man måste ”embrace technology,
sätta in det i affärsutvecklingen”. (ibid) Randlert (2012) poängterade att varumärket är vad 
kunderna och medarbetarna säger att det är och att det därför är viktigt att uppmärksamma och ta till 
sig av den information som människor både inom och utanför företaget förmedlar.

Sociala medier kan påverka varumärket på flera sätt, såsom att bli insläppt i människors privata liv 
och i deras Facebook-flöden, förklarade Kastås (2012). Rent språkligt används gärna en ton i 
kompisanda och man upplever att man kommer närmare privatpersoner (ibid). Hur man 
kommunicerar i sociala medier, vilken attityd och vilket innehåll du bidrar med visar vad 
varumärket är och står för (Wortzelius, 2012). Kommunikation blir mer genuin och äkta i sociala 
medier än i andra marknadsföringskanaler – företaget kan visa en mänsklig sida på ett annat sätt, att 
det faktiskt finns människor som står bakom och jobbar på företaget. Sociala medier är viktiga och 
spelar roll hela vägen – om än på olika sätt – då man bygger upp och vill upprätthålla ett varumärke. 
(Kastås, 2012)

”Det du säger och bidrar med i sociala medier bygger varumärket. Gör du det bra är det en 
lysande möjlighet att profilera företaget som expert i sin bransch. Det du å andra sidan inte 
säger och gör i sociala medier – eller om du inte finns där överhuvudtaget – säger också en 

del om varumärket”.
(Wortzelius, E-postintervju juli 2012)

Man får i första hand inte tänka försäljning när det gäller sociala medier utan dialog och 
relationsskapande, menade Wortzelius (2012). Detta kan skilja sig från hur man förhåller sig till 
varumärket i traditionella marknadsföringskanaler. ”Men, å andra sidan ska ett företag ha en 
enhetlig marknadsföringsstrategi oavsett vilken kanal man använder sig av – allt hör ihop”. (ibid)

4.1.11 När kunden tar kontrollen

”Många underskattar hela kommunikationsskiftet”, menade Grönborg (2012). ”Konsumenten har 
makten. Genom sociala medier sprids budskapet genom konsumenten och det är inte längre 
företagen som köper och äger kanalerna”. (ibid) Respondenterna var överlag överens om att det 
faktum att det nu är konsumenten som har kontrollen är mestadels positivt. Utan konsumenter har 
du inget varumärke och du måste därför alltid föra konversation med dina kunder förklarade 
Randlert (2012). Kastås (2012) menade att det som är så coolt med sociala medier är att det finns 
inget med dem som är dåligt. Det är dock viktigt, menade hon, att man har koll på sina grundvärden 
– vad man vill att varumärket ska innebära – och att man håller på sina värden. 

”Det är läskigt att konsumenten har makten, men bara om det man håller på med är dåligt. Annars 
är det bra.”

(Kastås, Telefonintervju 11 juni 2012)
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4.1.12 De senaste trenderna inom social mediemarknadsföring

Vad gäller de senaste trenderna inom sociala medier nämnde flera av respondenterna hur bilder blir 
allt viktigare och hur nya kanaler såsom Pinterest och Instagram blivit alltmer populära. Detta 
kräver i sin tur att varumärken kan kommunicera sitt budskap i både bra och intressanta bilder i hög 
kvalitet, poängterade Wortzelius (2012).

Kastås (2012) beskrev hur trenden går alltmer mot att ”hitta ambassadörer som jobbar åt en, att 
man ska kunna använda användarnas material i eget syfte”. Att de skapar åt en och sprider sina 
budskap via Instagram och Pinterest, postar bilder med företagets/varumärkets hashtag (#). Att 
hitta och lyfta fram dessa ambassadörer är en viktig del av arbetet. (ibid)

Ännu en trend som Wortzelius (2012) pekade på är att användandet av sociala medier sker alltmer 
via mobiltelefoner och detta ställer krav på att de olika plattformarna kan prestera maximalt även i 
mobilen. Ett starkt innehåll blir också allt väsentligare. För att lyckas med sociala medier måste 
man bidra med värde – ett innehåll som är intressant, personligt originellt bidrar med kunskap, är 
underhållande, överraskande osv. Detta behöver också knytas ihop med kanaler utanför de sociala 
medierna – webbplatsen, blogg osv. (ibid)

”Att kunna bidra med content kommer att kräva ett stort engagemang av företagen och är 
ingenting man kan sköta med vänsterhanden. Det behövs medarbetare som har ett tydligt 

ansvar för detta”.
(Wortzelius, E-postintervju juli 2012)

4.2 Observation

Under genomförandet av observationen studerades sex internationella företag/varumärken och deras 
aktivitet i sociala medier – med fokus på Facebook – under två månaders tid. Vi kunde på detta sätt 
ta del av vad ”nätgemenskapen” främst diskuterade och kommenterade på företagens/varumärkenas 
Facebook-sidor samt hur de reagerade på inlägg gjorda av företagens respektive representanter.

Nedan presenteras en kort översikt av de företag/varumärken som observerade. Observationerna 
pågick under cirka två månaders tid, mellan maj och juni år 2012.

Observerat företag Typ av företag/varumärke

Snickers Choklad

Budweiser Öltillverkare

Netflix Uthyrning av film via postorder samt online 
streaming

Dominos Pizza Pizza

Starbucks Kafékedja

LEGO Leksakstillverkare
Tabell 2. Översikt över observerade företag. (Egenkonstruerad tabell.) Källa: Egen, 2012.



31

4.2.1 Kommunikation och konversation

Snickers och Budweiser presenterade båda under observationsperioden kontinuerligt ett varierat 
utbud av inlägg som var personliga men likväl alltid tycktes vara förankrade i varumärket. Inläggen 
resulterade ofta i livlig aktivitet från konsumenternas sida och den röda tråden genom 
konversationen var genomgående kopplad till företagens respektive varumärken. Inläggen var ofta 
humoristiska och av lekfull karaktär, vilket också smittade av sig på besökarna och det rådde 
överlag en god stämning i dialogen och en stark ”vi-känsla” anades mellan företagen och kunderna.

Netflix å andra sidan använde främst sin Facebook-vägg för att presentera nya utbud, såsom film via 
streaming, och inriktade sig i första hand på att sälja tjänster. Detta påvisades också bland 
kommentarer från konsumenterna och ingen eller mycket begränsad dialog skedde mellan företaget 
och kunden – Facebook-väggen användes mest som en anslagstavla. 

“Netflix is about as cool as cancer.”

LEGO var under tiden för observationen duktiga på att snabbt besvara frågor som innehöll både 
positiva och negativa kommentarer och visade på tydlig vilja att kommunicera med kunderna, de 
förde verkliga konversationer.

“I'm not very happy with the Lego Land website. There is a promo code online called pirates go free 
on a hopper ticket, but there is a glitch with the system and I have not been able to make my online 
purchase. I tried to call the resort for assistance and I was on hold for 45 min when I finally had to 

give up and go to work :(“

I följande inlägg besvarade en representant från LEGO klagomålet inom en timme och hjälpte 
kunden men problemet. Detta fick naturligtvis ett positivt gehör.

”Thank you so much :) I was able to get my tickets. I'm so excited!!”

Ett företag som ofta lyfts fram som ett föredöme inom sociala medier är Starbucks. Under tiden för 
vår observation var de visserligen inte överdrivet aktiva med att besvara konsumenters 
kommentarer, men det rådde en trevlig stämning och varumärket omnämndes regelbundet i inlägg.
Många bloggare skriver om att företaget aldrig (direkt) försöker sälja en produkt utan Facebook-
sidan används mest för att skapa en ”mysig” miljö för underhållande och trevliga konversationer.
Detta beskrivs bland annat av Gembarski (2012) och framkom dessutom tydligt när vi observerade 
sidan.

”Starbucks is wonderful not only for the coffee! :)))) Luv this company!”

Vidare lyfts också funktioner fram som företaget har på Facebook som att man lätt kan hitta sin 
närmaste affär eller lediga jobb – allt för att underlätta för konsumenten.

“Uuhhgg! This coffee tastes like sh*t! I think I’ll stop at Starbucks on my way to work! Have a 
great day everyone! (5:30 AM in California)”

Dominos Pizza och Netflix postade flera inlägg som följdes av kommentarer vilka karaktäriserades 
av en mer ”spydig” och komisk art. Netflix presenterade exempelvis ett inlägg på ”väggen” där man 
bad besökarna att skriva ner frågor de kunde ställa till en känd komiker som skulle ställa upp i en 
intervju för företaget och här framkom främst ”oseriösa” och till synes irrelevanta frågor som: ”At 



32

what point did you realize your skin was more pale than other people?” och “How many tacos can 
you eat in under a minute?”. Dominos Pizza presenterade i sin tur ett inlägg där de skrev 
texten ”Pizza is awesome”. Många inlägg som följde var av typen: ”I like pizza but not dominos:)”.
I några fall dök andra varumärket som man istället föredrog upp.

4.2.2 Varumärket och Facebook

När vi observerade aktiviteterna på Facebook så var det tydligt att de olika företagen lyfte fram sitt 
varumärke på lite olika sätt och det framkom vidare att det är till synes lätt att både skada och stärka 
sitt varumärke. 

Snickers och LEGO har synnerligen starka varumärken, vilket avspeglade sig i aktiviteten på deras 
respektive Facebook-väggar. Varumärkena lyftes fram och refererades allra oftast till i positiv 
mening.

”Two weeks plus Legos at our house equals quality awesome fun. Thank you Lego!”

LEGO hade en undersökning under tiden för observationen där man ställde frågan: “Har du 
någonsin trampat på en LEGO-bit?” där många svarade i stil med: ”Yes! OUCH!” Kommentarerna 
som följde var av lättsam och positiv art och företaget mottog mycket positiv, glad respons även om 
företaget inte genom den ställda frågan lyfte fram varumärket i ett direkt positivt sammanhang.  

Snickers presenterade genomgående humoristiska och personliga inlägg vilka varje gång relaterade
till chokladbiten på något sätt – som exempelvis ”You are not you when you are hungry”. Det rådde
genomgående en positiv och hög aktivitet på företagets Facebook-vägg, utan att det kändes som att 
företaget ”pushade på” att sälja.

“Eat your snickers before it melts. Or after -We're not here to judge.”

Snickers ses som ett framgångsrikt företag på Facebook av exempelvis bloggare som specialiserar
sig på sociala medier. Det påpekas ofta att företaget använder enkla men effektiva 
statusuppdateringar där man alltid avslutar med ”you're probably hungry”, vilket förankrar varje 
meddelande i varumärket och skapar en slags röd tråd genom aktiviteterna. 

“I work the night shift and my husband works days, so in between I take care of our three tod-
dlers. Snickers almond keeps me going both hunger and moral when I get worn down. Thanks 

Snickers!!”

Ölmärket Budweiser har en tydlig profil på Facebook-sidan där de hela tiden lyfter fram att 
produkten är amerikansk och att man ska vara patriotisk – det råder en nationell stolthet och i och 
med denna profil är det väldigt få negativa kommentarer runt varumärket, då ingen amerikan 
vill ”tala illa” om sitt hemland. Inläggen som sker från företagets sida har ofta anknytning till 
relationen med hemlandet och det är ofta förekommande med exempelvis amerikanska flaggor i 
bilderna.

“It's brewed in the USA by Americans, for Americans”.

Under observationen uppmärksammas också inlägg som inte är kopplade till något speciellt ämne 
men som skapats av företaget och traditionen att hylla hemlandet. Fansen skickar in bilder på sig 
själva när de dricker öl, ibland med en amerikansk flagga i bakgrunden. Några inlägg poängterar att 
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företaget inte ens är amerikanskt längre vilket går obemärkt förbi. 

4.2.3 Relation mellan kund och företag

Relationen som råder mellan kund och företag kan man lätt avläsa genom att observera aktiviteten 
på företagets Facebook-sida. Man kan urskilja om det är en ”vi-känsla” som råder mellan företag 
och kunden eller om det råder en ”vi-mot-dom-känsla”. 

Budweiser visar att de är tydligt förankrade i det ”amerikanska idealet” – man fokuserar helt 
uppenbart på det amerikanska folket. Nästintill alla kommenterar på Budweisers Facebook-sida 
under dessa två månader centrerade runt USA och ölmärket. 

“Red, white and brew...”

Ett av inläggen från företaget i samband med den amerikanska nationaldagen visar en bild med 
texten: ”på den amerikanska födelsedagen – drick amerikanskt öl” och inlägget fullständigt 
bombarderas av positiva inlägg.

“Ice cold bud have a safe 4th of July stay cool”

Ett intressant sidospår som observerades under studien är hur Budweiser visade att man inte 
behöver använda sig av datorer för att kunna erbjuda en plattform för sociala medier. Saunders 
Callum (2011) beskrev hur företaget i en reklamkampanj släppte flaskor med en yta där man med 
ett trubbigt föremål, såsom en nyckel eller en vanlig penna, kunde skriva ett meddelande som ett 
telefonnummer eller ett namn och sedan lämna över flaskan till någon man kanske ville lära känna. 
Dessa flaskor kan därmed sägas ha skapat en plattform för sociala medier och denna högst lyckade 
kampanj har naturligtvis förankrats på Facebook.

Starbucks gjorde under observationen många personliga inlägg och ofta använde gärna termen ”vi” 
i sina inlägg – man pratar om företaget tillsammans med konsumenterna som en gemenskap.

“Come hang out with us. We are talking with Maroon 5 now!!”

I ett inlägg på Dominos Pizzas vägg där företaget frågade: ”Pepperoni-flavored water, can I get a 
"LIKE" on that?” fick man många svar där nästintill alla var negativa.

”Heck no! Why would someone drink meat-flavored water? If someone turned it in for a school 
project and I was the teacher I would give a D for disgusting! :p”
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5. Analys
I kapitlet nedan tolkas, reflekteras och analyseras kring resultatet av den genomförda studien. De 
frågeställningar och det syfte som ämnades besvaras knyts ihop med både det empiriska materialet
som samlats in och den teoretiska referensram som använts.

5.1 Go fishing where fish are? – Att närvara eller inte närvara i sociala 
medier 

Huruvida företag borde eller inte borde närvara i sociala medier kan diskuteras och enligt våra 
respondenter borde de göra det även om det inte är ett måste. Man måste finnas där folket finns –
eller ”go fishing where fish are” som Randlert (2012) uttryckte det – och av allt att döma växer 
närvaron på de sociala medieplattformarna med en hissnande fart. Det är just i detta som sociala 
mediers absoluta styrka ligger, menar även teoretiker som Hyder Kabani (2012). Våra respondenter
var dock i de flesta fall överens om att sociala medier är mer en möjlighet än en nödvändighet.
Närvaro i sociala medier är kanske inte en förutsättning för företagens överlevnad – likväl är det 
dock viktigt att påpeka utifrån våra observationer att ett agerande från företagets sida kan vara mer 
eller mindre nödvändigt vid tillfällen när material som kraftigt riskerar skada varumärket löper 
amok i sociala medier. Att man uppmärksammar och reagerar på sådant som diskuteras visar att 
man bryr sig, att man tar ansvar och att man vill ställa saker till rätta. 

Många människor är dagligen aktiva i långt fler än bara ett socialt medium och det ger i sig en stor
möjlighet för företagen att bredda exponeringen av varumärket till en nästintill obegränsad grad. 
Det kan också hända att olika målgrupper använder sociala medier i olika utsträckning och det bör 
man både ta hänsyn till och anpassa sig efter enligt behov. Det krävs vidare att man har kännedom 
om vad de olika sociala medierna faktiskt finns till för och hur de fungerar och att man uppnår en 
förståelse kring vad dess användare vill få ut av dem. Olika sociala medier fyller olika funktioner 
och de måste därför studeras väl och skötas på passande sätt. Likt Evans (2012) förklarar bör man
veta hur och var man kan vara med och påverka och först då kan man på ett effektivt sätt bygga och 
upprätthålla den spiral av feedback som möjliggörs i och med de sociala mediernas interaktiva 
karaktär.

Att kort och gott bara finnas ”tillgänglig” i sociala medier räcker inte då den sociala gemenskapen 
och kommunikation är själva essensen. Om man väljer att närvara måste det ske med ett visst 
engagemang och att skapa en Facebook-sida eller ett Twitter-konto som sedan inte uppdateras och 
bevakas tjänar därför inget till, liksom påpekades av Wortzelius (2012). Användarna vill kunna 
känna närvaron och förväntar sig att någon representant från företaget uppdaterar regelbundet, är 
beredd att möta kritik och svarar på eventuella frågor. Det är därför bättre att finnas i färre medier 
men med lagom stort engagemang än att finnas i alla medier med inget eller medelmåttigt 
engagemang. Alternativet är att inte närvara alls. 

Svaret på huruvida man ska närvara i sociala medier eller inte kanske inte måste vara ett definitivt 
ja eller nej, man kanske inte måste ta en ställning för eller emot. Vi författare upplever det som om 
att ett engagemang i sociala medier kan vara något av ”ett nödvändigt ont” för dagens företag och 
något som kanske åtminstone borde övervägas av de som inte redan använder sociala medier som 
en integrerad del i affärsmodellen. Även om man väljer att inte ha en Facebook-sida eller ett 
Twitter-konto kan det vara en bra idé att med ett uns av engagemang vara med och omvärldsbevaka 
vad som sägs om företaget eller varumärket i olika sociala mediekanaler för att på så sätt kunna 
antingen aktivt försvara sig eller åtminstone bli medveten om eventuella problem. Ingen känner 
dina produkter och tjänster så bra som konsumenterna och det kan väl därför inte vara helt fel att ta 
till sig av vad de har att säga. 
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Sociala medier tycks dock fungera långt bättre som en ”neutral” kommunikationskanal än en ren 
och skär marknadsföringskanal och så länge det man kommunicerar inte upplevs driva sälj verkar 
mottagandet i de sociala medierna främst vara positivt. Till viss del verkar det som om att företag 
idag rentutav förväntas sprida viss information i sociala mediekanaler - men det är en fin linje som 
markerar vad som accepteras och inte. 

5.2 Från marknadskommunikation till marknadskonversation

Liksom Randlert (2012) påpekade så finns det väl egentligen inga sociala medier – bara medier man 
kan vara social i. Sociala medier handlar just om gemenskap – att man är en del av ett kollektiv och 
att man har roligt ihop – och det är en verklighet som även företag måste finna sig i och förankra sitt 
engagemang i. Vi har tydligt fått bekräftat genom vår empiriska studie att det om man vill lyckas 
med sociala medier ytterst handlar om att man lär sig kommunicera och bygga relationer – inte 
sälja, något som uttryckligen påpekades av Wortzelius (2012) och dessutom överensstämmer med 
bl.a. både Evans (2012) och Hyder Kabanis (2012) teorier om sociala medier. Att rakt av använda 
den traditionella 4-p modellen i sociala medier är därför inte något som rekommenderas, eftersom 
det är konsumenterna och vad de har att säga om varumärket som har makten, inte företaget. Enligt 
vad vi kunnat konstatera genom vår undersökning så lyckas företagen bäst om de håller en låg profil 
och strävar efter att vara en ”del av gänget”. Det handlar ytterst om att man för en dialog, en
marknadskonversation – inom ramen för de regler som gäller i en social gemenskap. Även detta 
stämmer bra överens med vad teoretiker som Evans (2012) och Grönholm (2011) påpekar. Att 
använda sociala medier som om de vore rena reklampelare leder därför ingen vart utan kan snarare 
inverka negativt på företagets image. Konsumenten kan komma att uppleva företaget som okunnigt 
och med en tro att man kan använda sociala medier som plattform för gratis marknadsföring. De 
flesta anhängarna av sociala medier är ytterst socialt kompetenta i denna gemenskap och kräver 
också att företagen är sociala och inte försöker ta för mycket plats. Dessa kanaler ska snarare 
användas till att fånga upp signaler och lyssna på vad konsumenterna har att säga och försöka att 
lära känna sin målgrupp – särskilt i ett initialt skede innan man blivit mer rutinerad och förtrogen i 
gruppen (som exempelvis Starbucks och LEGO). Om man är mottaglig för den information som 
konsumenten förmedlar via sociala medier kan man – liksom Evans (2012) påpekar – lära sig 
mycket om sin egen produkt/tjänst och hur den kan förbättras. På så vis kan man gradvis nå en allt 
bättre överenstämmelse mellan efterfråga och utbud. 

Att social medier underlättar möjligheten till dialog kan kanske vara den största fördelen med dess 
användning. Kanske räcker det dock med att man håller sig uppmärksam på vad som sägs genom en 
lagom dos omvärldsbevakning och tar åt sig av eventuell feedback– särskilt om man är ett mindre 
företag som är mer anonymt och inte diskuteras lika livligt i sociala medier. Det kanske inte är 
nödvändigt att man alltid svarar och bemöter varje negativ – eller positiv – kommentar i ett socialt 
medium som Facebook eller Twitter. Det tycks inte heller vara praktiskt möjligt, särskilt för större 
företag där antalet meddelanden och kommentarer som florerar är många. Man får emellertid vara 
uppmärksam för gemensam kritik som byggs upp av ett flertal konsumenter med liknande tankar 
och/eller erfarenheter, då det är just sådana situationer som lätt kan bli svårkontrollerade – något 
som Netflix fick erfara och som i slutändan märkbart skadade varumärket. Om man hade bemött 
kritiken snabbt utifrån en väl utarbetad policy hade man med sannolikhet kunnat förhindra detta.

Sociala medier används ytterst som ett verktyg för att föra konversationer användare emellan. 
Genom text, ord, bild och video sprids, eller delas, budskap naturligt och genuint på ett sätt som 
leder till reaktioner och väcker respons hos andra. Det kan vara med avsikten att rosa eller risa eller 
kort och gått klargöra en ståndpunkt. Många gånger vill man informera, vägleda eller rentutav varna 
andra för en produkt eller tjänst. Rekommendationer vänner eller konsumenter emellan väger 
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oerhört tungt – det visar studier av både Grönholm (2011) och Kotler et al (2008) – och företag kan 
kanske inte helt kallt totalignorera den kraft som en sådan exponering av varumärket kan resultera i.

I och med de sociala mediernas existens skapas, liksom påpekas av Evans (2012), enorma nätverk 
och det bidrar till att eventuell ”word-of-mouth-effekt” blir oändligt stor. Man får förbereda sig på 
att vare sig man vill det eller inte så kommer konsumenterna både initiera och upprätthålla 
konversationer som berör ens varumärke och det är därför viktigt att man lär sig var och på vilket 
sätt man kan vara med och påverka, eller ”styra”, konversationerna på rätt sätt – här kan vi 
exempelvis förankra dessa tankegångar i den kris som Dominos Pizza stod inför och hur de bemötte 
den. För att vinna förtroende hos konsumenten krävs att man är ärlig, deltagande och inte drar sig 
för att våga visa både svaga och starka sidor. Man bör sträva efter att uppnå en vänskapsrelation till 
kunden och ett emotionellt värde för denna. Bjuda in, dela med sig och framförallt lyssna och svara 
– föra dialog – är primära faktorer. Om du får konsumentens förtroende kan du bygga en relation för 
att uppnå lojalitet vilket Grönholm (2011) säger vara den yttersta formen av konkurrensfördel.
Fenomenet ”word-of-mouth” eller “buzz-marketing” utgör en enastående kraft på Internet som kan 
stärka varumärken men som också kan urvattna värdet.

När man diskuterar Snickers och sociala medier så pratas det mycket om en kampanj som 
genomfördes via Twitter vilken exempelvis Bratcher (2012) rapporterat om. Man anlitade några 
kända personligheter vilka ombads skicka ut några meddelanden där de föreföll uppenbart att de 
pratade om saker som de aldrig skulle prata om annars – ett exempel är en ”skandalmodell” från 
Storbritannien som helt plötsligt började ”twittra” om politisk ekonomi och likviditet på 
obligationsmarknaden. Efter någon vecka skickade dessa kändisar ut ett meddelande som löd ”du är 
inte dig själv när du är hungrig” – en tagline för Snickers – och i samma meddelande en bild på 
personen ätandes en produkt från företaget. Detta fall beskrivs flitigt på nätet som en synnerligen 
genomtänkt marknadsföringskampanj som lämpar sig perfekt för sociala medier – dels för att den 
var enkel i sin ursprungsform och dels för att den skapade ett enormt buzz och word-by-mouth-
effekten var extrem (Bratcher, 2012). Det handlar alltså om att få konsumenterna att lyfta fram 
budskapet – det är så sociala medier kommer till sin rätt. Om du ger användarna rätt sak att prata 
om kan du fullt ut utnyttja den positiva effekten av den snabba spridning som sociala medier ger. 

Företaget Dominos Pizza har en ny slogan som lyder ”no is the new yes”, vilken syftar till att 
företaget tagit fram några nya pizzarecept som de inte kommer tillåta kunderna att korrigera
eftersom de anses ”perfekta”. Denna kampanj beskrivs emellertid som en potentiell ny katastrof, då 
konsumenter och bloggare tolkar ställningstagandet att uppmana till exempelvis sexuella övergrepp 
såsom våldtäkt (Tennery, 2012). Företaget har inte heller kommenterat några av dessa inlägg och 
detta kan sägas vara ett typiskt exempel på något som i sociala medier kan växa genom word-of-
mouth och skada företaget och varumärket ordentligt om det inte hanteras korrekt och direkt genom 
kommunikation. Man får förmoda att syftet med Dominos Pizzas ny slogan inte var att uppröra och 
ge upphov till missförstånd och det är tydligt att en större aktivitet i de sociala medierna från 
företagets sida potentiellt skulle kunna leda till att det eventuella misstaget uppmärksammades och 
åtgärdades snabbt.

5.3 Att arbeta med sociala medier 

Som framkommer av vår undersökning och då framförallt under observationen så är det ett vanligt 
misstag att man som företag helt enkelt bara flyttar tidigare reklamkampanjer från traditionella 
marknadsföringskanaler till exempelvis Facebook – något som uppenbarligen tycks vara dömt att 
misslyckas. Vår undersökning har visat att det stämmer som Hyder Kabani (2012) påstår att ett 
sådant handlande bara leder till frustration och tenderar att leda till sämre lojalitet gentemot 
varumärket. Det handlar i sociala medier om att kommunicera, lyssna och att ha roligt ihop – denna 
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gemenskap och aktivitet är det som stärker varumärket. 

Sociala medier ska vara just sociala och för att det kravet ska uppfyllas måste innehållet anpassas –
det finns liksom Randlert (2012) poängterade inga sociala medier, bara medier som man kan vara 
social i. Den nya tidens marknadsföring – dvs. den som sker via sociala medier – handlar kort och 
gott om relationsbyggande och relationer kräver både närvaro, omsorg och hårt arbete. För att en 
bra relation ska kunna växa fram mellan företag och konsument krävs det först och främst att 
kunden faktiskt tycker om det som företagets varumärke står för. Produkten eller tjänsten är därför 
viktigt – för att inte säga viktigast, liksom Ryttlefors (2012) poängterade – men även det som 
företaget står för och kommunicerar väger tungt. Vad du gör eller vad du säger, menar Wortzelius 
(2012), liksom vad du inte gör och säger, förmedlar en hel del om företaget i sig. Det gäller därför 
precis som Wortzelius (2012) säger att veta vad man vill kommunicera, på vilket sätt man vill 
kommunicera det och varför. Användare engagerar sig inte i sociala medier för att de vill utsättas 
för statisk reklam. De vill socialisera och utbyta idéer, tankar och erfarenheter. Man bör därför 
sträva efter att ge dem något att prata om, något att sprida vidare – du kan med stor sannolikhet 
förlita dig på att de, liksom Evans (2012) påpekar, både kommer att initiera och uppehålla 
konversationer om sådant som är värt att prata om.

Att bygga relationer där konsumenten tar en ställning som lojal mot varumärket är alltså det yttersta 
värdet av konkurrensfördel. Det kan också fastställas utifrån observationen, där det tycktes finnas
en tydlig koppling mellan lojalitet och hur positiv jargonen var runt varumärket – något som 
Grönholm (2011) även bekräftade. Ett företag med vad som framstår som mindre lojala
konsumenter verkar ha en viss tendens till att utsättas för ”hån” eller obekväma situationer där 
konsumenterna pratar direkt illa om varumärket eller refererar till konkurrenterna som ”bättre” – det 
är uppenbart att företaget måste anpassa sin strategi för hur de ska använda de sociala medierna,
exempelvis utifrån vilken grad av lojalitet man har. Företag med (mot varumärket) mer lojala 
anhängare kan ”ta ut svängarna” mer i sina inlägg på Facebook och förlita sig på att varumärket 
likväl lyfts fram positivt genom konversationen. Detta kan vi finna ett konkret exempel på när 
LEGO presenterar ett inlägg som kanske inte lyfter fram produkten i sitt bästa ljus (”att det gör ont 
att trampa på en legobit och att det är något de flesta av oss gjort”), men där konversationen som 
följer likväl blir positiv och varumärket till synes stärker sin relation till kunderna ännu mer; det 
finns en ”connection”, en slags koppling, mellan företaget och konsumenten.  Ett företag som 
Dominos Pizza å andra sidan, som vi upplever har en lägre grad av lojalitet, har inte dessa 
möjligheter då ett liknande inlägg med största sannolikhet skulle få betydligt mer negativa 
kommentarer, vilka istället sänker värdet på varumärket. Man kan se det som att det 
skapas ”positiva” och ”negativa” spiraler av feedback och dessa spiraler måste kontrolleras och 
hanteras på rätt sätt så att de flyter i önskad riktning.

När vi observerad Starbucks och LEGOS aktiviteter i sociala medier kunde vi konstatera att det var 
uppenbart att dessa företag aldrig försöker sälja en produkt via exempelvis Facebook. Känslan är 
istället att det är en plats för en social gemenskap där man har roligt tillsammans, samtidigt som
företagets varumärke skapar en röd tråd för kommunikationen som sker. Särskilt i fallet Starbucks 
så förekom varumärket ofta i konversationen och allra oftast i en positiv mening. Det var även 
slående under vår studie hur varumärket Snickers lyftes fram konsekvent i positiv bemärkelse och 
det kan tydligt konstateras att fansen verkligen älskar varumärket. Den form av inlägg som företaget 
gör får en positiv respons – det känns inte som reklam även om varumärket hela tiden genomsyrar 
konversationen. Företaget verkar ha ett ”järngrepp” om fansen och man har upprättat en positiv och 
stark relation med konsumenterna med enkla medel. Detta förefaller också beträffande Budweiser.
Genom att spela på den patriotism som stor del av det amerikanska folket delar blir det nästan en 
symbios mellan konsumenten och varumärket. Inte många negativa kommentarer finns – för en 
amerikan upplevs det nästan vara ”tabu” att skriva nedlåtande om märket eftersom man då indirekt 
talar illa om sitt hemland. Detta upplevs som ett smart drag av företaget.
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Vi kan se en tydlig koppling mellan vilken typ av inlägg från företagets sida och vilken relation som 
råder mellan kund och företag. De företag som vi har observerat har uppenbart helt olika strategier 
för sina inlägg. Företag som Netflix, som vi tolkar det har en sämre relation med kunden, fokuserar 
mer på att presentera företagets utbud där ”väggen” känns mer som en anslagstavla för utbud. Man 
använder ”väggen” för att främst presentera nya filmer som ska ingå i utbudet. Interaktionen med 
fansen är låg och man använder Facebook som en reklampelare för att presentera sina produkter –
vissa frågor ställs runt utbudet men det är framförallt frågor som rör filmen och kan vara:

“Since many of you are fans of Family Guy and American Dad, who is planning to see Ted this 
weekend?”

Andra företag, som till exempel Snickers, har alltså mer ”personliga” och inbjudande inlägg som 
uppmanar till ett positivt underlag för en social gemenskap – likaså lyckas man då hela tiden 
förankra inläggen i varumärket, men på ett mindre direkt sätt som kan upplevas mindre påtvingat.

5.4 Att bli vän med konsumenten och låta denne ha en röst

Via Facebook kan man få en tydlig bild av det sätt på vilket företag kommunicerar med 
konsumenterna, då vem som helst kan skriva sina tankar och idéer på ”Facebook-väggen” medan 
representanter för företaget i sin tur kan besvara kommentarer eller direkta frågor samt själva – på 
eget initiativ – publicera inlägg. När företag presenterar ett inlägg på väggen kan de inte helt förutse 
responsen av användarna men man kan likväl konstatera att det finns en grad av lojalitet till ett 
varumärke vilket vi påpekat och att man som företag får anpassa sina inlägg efter graden av lojalitet 
– om det råder en ”vi” känsla eller ”vi-mot-dom” känsla. Likt med vilken kultur som helst måste 
man anpassa sig till, lära känna och kanske till och med skapa egna spelregler som gäller i sociala 
medier - det krävs att man använder dessa kanaler på rätt sätt. 

De företag som kanske inte är lika förankrade i gemenskapen, såsom Dominos Pizza och Netflix,
måste hitta en väg att ”nästla sig in” bland konsumenterna. De måste arbeta på att vinna förtroende 
och först och främst bli vän med konsumenten. Därefter, när en viss högre grad av lojalitet har 
uppnåtts, kan man stärka varumärket genom att förlita sig på styrkan i denna - likt företag som 
LEGO. Att låta konsumenten sprida sitt budskap fritt och på så vis få en deltagande roll 
som ”marknadsförare” kan denne, i enlighet med Solomon et al (2012), vara med och generera 
värde och som företag ska man arbeta utifrån att vara mottaglig inför detta.

Nätgemenskapen verkar enig om att LEGO har ett starkt varumärke där man använder olika sociala 
medier för att antingen bygga eller stärka relationer. Det känns uppenbart att ett företag som LEGO 
passar utmärkt för att ha ett stort engagemang i sociala medier eftersom produkten inte bara är något 
man tittar på – det är något man engagerar sig i. Detta har exempelvis Ricky DeMaio (2012) tagit 
fasta på och påpekar att företaget har ett perfekt verktyg i sociala medier att engagera 
konsumenterna via exempelvis Facebook. DeMaio menar också att sociala medier idag handlar 
mycket om bilder som man lätt kan dela med andra, vilket passar perfekt då man lätt kan dela med 
sig av sina nya skapelser i LEGO till övriga användare.

5.5 Delta aktivt, eller delta inte alls…

Det bästa man som företag kan göra är att vara aktiv i sitt deltagande i sociala medier eller inte delta 
alls – dåligt skötta sociala medier är dåligt för varumärket. Negativa kommentarer kan vändas till 



39

något positivt om de besvaras snabbt och hjälpsamt, vilket vi kan förankra både genom intervjuerna 
och genom observationerna. Har man gjort något ”fel” kan det som företag vara högst lämpligt att 
rakt av erkänna detta, be om ursäkt och kanske till och med be gemenskapen om stöd och hjälp i 
situationen. Detta skulle då innebära att man vänder något negativt till att man stärker sin relation
med konsumenterna. Ett sådant handlingssätt visar att man bryr sig, att man intresserar sig för vad 
konsumenten tycker och tänker och att man är mottaglig för kritik - bra som dålig. Som vi kunnat 
konstatera i observationen tenderar konsumenter att vara extremt långsinta och det sämsta man som 
företag kan göra är att tro att en skandal lägger sig av sig själv, vilket t.ex. företaget Netflix blev 
smärtsamt varse om. För att kunna agera snabbt krävs både närvaro och engagemang. En negativ 
kommentar kan snabbt leda till en lång spiral av negativ feedback och det är därför oerhört viktigt 
att man ser till att både omvärldsbevaka och uppdatera regelbundet. 

Om man ger kunden ett forum för feedback i form av en Facebook-sida eller ett Twitter-flöde och 
sedan låter det sköta sig självt är det som gjort för katastrof. Många vänder sig till sociala 
mediekanaler för att få råd och tips om produkter och tjänster och människor är snabba med att 
påpeka vilka skillnader i förväntad och faktisk upplevelse en produkt eller tjänst resulterat i. Om du 
har en Facebook-sida förväntas det att du använder den, att du läser vad som skrivs och tar åt dig av 
både bra och dåliga kommentarer.  Det gäller att man inte glömmer bort att konsumenten inte längre 
kommer att agera passiv åskådare utan har en egen röst med förmågan att sprida budskap som inte 
kan kontrolleras. Det kan tyckas obehagligt att inte som företag kunna kontrollera den information 
som sprids, men som Kastås (2012) påpekade behöver man bara oroa sig om man inte vet vad man 
håller på med.

Efter de två månader vi har observerat Snickers kan vi konstatera att det råder hög aktivitet både 
från företaget och fansen och att dialogerna har en stark förankring i varumärket – företaget postar 
ganska exakt ett inlägg om dagen vars innehåll är underhållande och personligt men som mer eller 
mindre alltid är refererar till varumärket.

” Our weekend checklist: Invite everyone to boat party on the lake. Stock up on 
SNICKERS Minis. Find friend with a boat.”

“If you forgot to take your shoes off before jumping in the pool, you’re probably 
hungry. And uncomfortable.”

Man finns alltid närvarande och det upplevs som att inga kommentarer går förbi obemärkta. Man 
visare engagemang och ”tillgänglighet” – man syns helt enkelt.

5.6 Betydelsen av en policy

En policy måste finnas – vilket blir särskilt tydligt när konsumenter börja prata om något som kan 
tolkas som negativt för företaget och sprids genom ”word-of-mouth”. Konsumenterna har alltid 
kommunicerat runt varumärken – det är kanske rentutav likadant nu som det var år 1912, liksom 
Grönborg (2012) säger. Budskapet begränsas dock nu inte av tid och rum och en liten händelse 
växer sig till ett monster på nolltid och man kan som företag inte agera snabbt nog. Därför är det 
nödvändigt att man ständigt är medveten om vad som händer runt omkring en, att man inser vikten 
av att omvärldsbevaka. Man måste vara förberedd på det värsta och ha tydliga regler för hur man 
agerar i en sådan situation och att kunna bemöta och förklara är nyckelbegrepp i sammanhanget. 
Likväl ska en policy finnas för att på en viss nivå ”styra” innehållet av det som kommuniceras i de 
sociala medierna, som Wortzelius (2012) påpekade, men detta bör kanske främst innefatta inlägg 
som exempelvis är rasistiska eller ren reklam – att censurera inlägg som anses negativa för 
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varumärket tycks vara det sämsta man kan göra. Dialogen ska vara öppen och ärlig och är det enda 
sättet för att i längden få en stark relation till konsumenten och en förankrad roll i den sociala 
gemenskapen. Man bör istället för att vara alltför kontrollerande våga tillåta olika åsikter och 
snarare satsa på att vårda relationen till kunden så att det som denne har att säga framförallt är av 
positiv natur. Så länge budskapet är positivt spelar det ju ingen roll vem som sprider det – du eller 
din kund. 

Det är viktigt att man har tydligt formulerade grundvärderingar och att man står för dessa. Man kan 
också använda sociala medier just med målet att förmedla en viss ståndpunkt och man bör komma 
ihåg att vissa antaganden kan göras om ett varumärke utefter vad som publiceras i samban med 
detta. Budweiser, som är ett av världens mest kända ölmärken, diskuteras flitigt i nätgemenskapen 
runt deras aktivitet på sociala medier och ses överlag som framgångsrika i användandet här av olika 
plattformar som Facebook. En aktivitet via Facebook som ofta nämns är kampanjen ”grow one” där 
män uppmanades att inte raka sig och odla skägg för att spara vatten – denna aktivitet har mottagits 
mycket väl överlag. Man har kunnat konstatera att många konsumenter nu kopplar varumärket 
Budweiser till ett miljöansvar, menar Jason Hardman (2011). Detta är ett exempel på en aktivitet 
som stärker varumärket men det tål att funderas över hur en liknande aktivitet hade mottagits av ett 
företaget med en lägre grad av lojalitet.

5.7 Vikten av att ha en strategi

Mer eller mindre ett måste om man ska lyckas med social mediemarknadsföring är att man har en 
klart utarbetad strategi för hur arbetet i de sociala medierna ska skötas samt att man har klart för sig 
vad man vill uppnå med sin närvaro – detta framkommer tydligt genom hela vår empiriska studie.
Man kan inte slänga sig in i den sociala medievärlden utan en plan, ett mål för vad man vill få ut. 
Värde är ett ord som är återkommande under vår undersökning och det är just värde som måste 
skapas för att innehållet på det man vill förmedla ska ge någon nytta för konsumenten. En strategi 
för vad, på vilket sätt och när saker ska sägas samt vem som ska säga det är viktig för att man ska 
kunna bemöta olika situationer som kan uppstå.

Företaget Netflix uppvisade ett utmärkt exempel på en bristande strategi när de beslutade sig för att 
höja priserna och förändra tjänsten. Facebook-väggen kom då att bli en anslagstavla för besvikna 
kunder och närmare 11,000 ”arga” inlägg postades utan att få något gehör från företaget (Clarke, 
2011). Istället för att besvara och möta kritiken valde man alltså att lämna dessa inlägg obesvarade. 
I nätgemenskapen beskrivs hur företaget fortfarande inte hämtat sig från denna incident och man 
pratar om en ”social media disaster”. Clarke beskriver vidare att konsumenter kan vara extremt 
långsinta i liknande fall och menar att ett företag måste ha en strategi för liknande situationer och 
bemöta kritiken – det innebär också att det finns resurser för detta.

Exempel på sociala mediekatastrofer som den Netflix fått genomlida påvisar alltså bristen i att 
företaget saknade en strategi för hur man skulle hantera kritiska situationer och hur man i sådana 
situationer ska kommunicera med konsumenterna. En liknande incident drabbade företaget 
Dominos Pizza, som även observerades genom att ta del av diskussionsforum och bloggar. Detta 
företag saknade också delvis en strategi i en händelse som ofta diskuteras på webben där två 
anställda filmade när de gjorde ”osmakliga” saker med maten de skulle leverera senare och lade upp 
videon på YouTube. Företaget var dock inte lika handlingsförlamade som Netflix och även om 
händelsen skadade varumärket rejält lyckades man återhämta sig någorlunda. Man publicerade en 
video där vd:n bad om ursäkt för incidenten samtidigt som man köpte annonsplatser på Google så
att denna video alltid dök upp i samband med att någon sökte efter den omtalade matförsmädelsen. 
Runt detta fall skriver exempelvis Stephanie Clifford (2009) som förklarar att det inte hjälpte att de 
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anställda gick ut med att säga att de aldrig levererat maten som preparerades i videon. Det höll inte 
tillbaka skadorna som företaget och därigenom även varumärket ådrog sig. Författarinnan skriver 
att man kunde genom marknadsundersökningar konstatera att i och med denna händelse så gick 
konsumenterna i USA från att ha en positiv bild av varumärket till en negativ.

“This incident is isolated, we appreciate your business and, please, encourage your friends 
to stick with us too.”

Företaget höll under tiden för denna händelse på att utarbeta en krisplan men fick nu angripa 
problemet utan en egentlig strategi. Inledningsvis gjorde man misstaget att tro att situationen 
skulle ”självdö” men senare har företaget sagt att den viktigaste läxan man fick vara att lära känna 
kraften i sociala medier och word-of-mouth (Sean Gregory (2009). I samma artikel beskrivs hur 
man senare angrep problemet – företaget startade en blogg där man bad om ursäkt för tilltaget samt 
att man skickade ut ett meddelande till alla konsumenter som gett positiv feedback till företaget.

Ett misstag som många företag tydligt begår är att de tror att problem som dyker upp med tiden 
kommer att ”självdö”.  En ”läxa” som exempelvis Netflix och Dominos Pizza sägs ha lärt sig att 
man aldrig ska underskatta kraften av sociala medier och att man aldrig kan agera för snabbt och 
distinkt samt vikten av att kommunicera med konsumenterna.

När man lyssnar till vad människor har att säga om Starbucks på nätet så beskrivs de ofta som ett 
föredöme. Man pratar generellt om ett företag som har en av de bästa strategierna för sociala medier 
i världen – man upplevs använda Facebook exempelvis mycket effektivt på ett sätt som främjar 
aktivitet och goodwill. Ett exempel som ofta diskuteras flitigt är deras tjänst ”My Starbucks ideas”
där konsumenter kan gå in och skriva in just idéer de har runt företagets tjänster och som har lyfts 
fram som ett föredöme hos bloggare och andra intressegrupper. Författaren Ankit Chada (2012) 
skriver i ett blogginlägg att man skapade en sådan intensiv aktivitet att man lyckades få marknaden 
att sköta marknadsföringen. 

5.8 Att tänka ”vi”

Lojaliteten för varumärket verkar kunna relateras till vilken relation som finns mellan 
konsumenterna och företaget och till huruvida det råder en ”vi-känsla” eller en ”vi-mot-dom-
känsla”. Företag som exempelvis Starbucks, som tenderar att vilja vara ”en-i-gänget”, upplevs 
uppnå en större lojalitet – något som är helt i ordning med de regler som gäller för en social 
gemenskap. Humor är också något som inte kan underskattas vilket också Ryttlefors (2012)
påpekade – som företag ska man inte ta sitt varumärke på alltför stort allvar – och det är en stor grad 
av humor och en positiv känsla som infinner sig när man besöker ovanstående företags Facebook-
vägg. Att vara personlig och använda humor samtidigt som man förankrar varumärket vekar gå hem 
bra, och här har vi fått konkreta exempel på hur man kan jobba i och med observationen av 
exempelvis Snickers som på ett mycket bra sätt lyckas med detta. Hur man kommunicerar är kanske 
den främsta nyckeln till framgång – man måste anpassa sin ”jargong” efter den sociala gemenskap 
som råder för att bli en accepterad del av gruppen vilket är en sanning enligt gruppsykologi – en 
gruppsjäl. Som en intervjurespondent säger så handlar det om att komma nära konsumenten, vilket 
kan ske genom att man använder en språklig ton i kompisanda och inte pratar om sin produkt på ett 
direkt sätt så att man upplevs mer ”vardaglig” och personlig.

Sociala medier ämnar vara just sociala och människor är sociala först och främst med sina vänner. 
När en konsument börjar se ett företag som en vän, det är först då som man egentligen kan tala om 
ett verkligt relationsbyggande. Det är från denna grund som förtroende, respekt och lojalitet kan 
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växa och det är just sådana egenskaper som företagen bör sträva efter i sin jakt efter lojala kunder. 
Det är en ”vi-känsla” man vill uppnå, precis som Hyder Kabani (2012) redogör för. Man bör sträva 
efter att istället för att försöka vara den dominerande kraften skapa en gemenskap med marknaden. 

Styrkan i exempelvis Starbucks aktivitet i sociala medier framgår vara att de har skapat ett socialt 
medium där de främjar konversation och gemenskap, samtidigt som själva varumärket lyckas lyftas
fram. Man pratar ofta om ”vi” och det är tydligt att man upplever en slags gemenskap med 
konsumenten. I de fall där relationen är mer ”ansträngd” mellan företag och kund kan man lätt läsa 
av detta i konversationen som råder på företagets Facebook-vägg. Dominos Pizza upplevs ha mer av 
en ”vi-mot-dom” relation till konsumenten, även om de verkligen försöker skapa en god atmosfär 
på plattformen. Många negativa kommentarer och prat om andra, ”bättre” varumärken framkommer.

5.9 Omställning från traditionell marknadsföring

Det verkar som om den största omställningen från traditionell marknadsföring ligger i skiftet från 
envägskommunikation till tvåvägskommunikation, där konsumenterna inte bara fungerar som 
mottagare utan både kan ge respons på den information som finns och sprida egna budskap. Detta är 
också en av de punkter som Hyder Kabani (2012) pekar på. Om man använder sig av interaktiva 
kanaler såsom sociala medier så krävs det att man accepterar dess fulla karaktär – de är transparenta,
deltagande och de bäddar för dialog. De kontrolleras dessutom an användarna själva (Evans, 2012). 
Som alltid när man för en dialog betyder det att man behöver lyssna och anpassa tonen efter vem 
man pratar med. Samma budskap kanske inte får samma respons hos alla mottagare. 

Ännu en faktor som spelar in är att det blivit allt svårare att vinna konsumenternas förtroende. I en 
värld där människor kan finna information om nästintill allt på Internet har människor blivit mer 
kunniga och mer välinformerade än någonsin. Liksom Randlert (2102) påpekade så handlade det 
förr om att övertala medan man nu måste kunna övertyga. Att övertyga kräver mer jobb och 
användare av sociala medier tycks inte dra sig för att dela med sig av historier där varumärken både 
rosas och risas – på gott och ont. Vi vet mer, så vi låter oss inte övertalas om motsatsen bevisats. 
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6. Slutsats
I detta avslutande avsnitt besvaras uppsatsens frågeställning med hjälp av slutsatser dragna från 
analysen av den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen. Därefter ges förslag 
till vidare forskning.

Måste företag och dess varumärken i dagens läge finnas representerade i sociala medier 
och i så fall hur bör arbetet med dessa gå till?

Det framkommer tydligt både ur det teoretiska och ur det empiriska materialet att den inverkan 
sociala medier har på företag och dess varumärken kan vara svår att helt blunda för. Den enorma 
närvaron på plattformar som exempelvis Facebook och Twitter – och mer nyligen även Pinterest 
och Instagram – ger upphov till mängder av kommentarer och diskussioner om varumärken som 
företag förmodligen åtminstone bör vara medvetna om att de sker. Sociala medier kan erbjuda en 
närhet till kunden som tidigare inte fanns, ge upphov till en vänskapsrelation bortom vad som 
tidigare var möjligt – både för det lilla och för det stora företaget. Det är just därför man kanske bör 
se sociala medier som en möjlighet som underlättar i arbetet med ett långsiktigt byggande av 
relationer.

Engagemanget i sociala medier måste naturligtvis vägas mot de resurser som finns tillgängliga i 
företaget och dessa kan skilja sig märkbart mellan exempelvis större och mindre företag. Kanske 
kan det räcka med att man håller ögonen öppna för vad som sägs och har det i åtanke - ett mer 
sparsamt engagemang. Hur mycket resurser som bör läggas på sociala medier kan också variera 
beroende av hur ”utsatt” varumärket är – hur ofta det omnämns och diskuteras, både i vanlig media 
och i sociala medier. För vissa företag kan det räcka med ett mindre helhjärtat engagemang – att 
man lyssnar på vad som pågår och håller ögonen och öronen öppna för vad sägs inom sociala 
medier – en slags digital omvärldsbevakning. I andra fall – där företag regelbundet utsätts för 
diverse påhopp och kritik – kanske ett större engagemang krävs för att kunna upprätthålla 
varumärkets värde

Även om sociala medier kan beskrivas som och jämföras med gammal traditionell word-by-mouth-
marknadsföring så är det tydligt att det med dagens teknologi går att uppnå en ännu snabbare och 
ännu längre spridning av budskap. Vem som helst kan prata om ditt varumärke och vem som helst 
kan inverka starkt på ditt varumärke, genom att publicera en video på exempelvis YouTube eller 
referera till ett specifikt varumärke på Facebook eller Twitter. Det kan vara en klar fördel eller till 
och med en förutsättning att vara uppmärksam på sådant som sägs. Alla pratar om dig och ditt 
varumärke och ett sätt att uppnå åtminstone en liten grad av ”kontroll” kan vara att finnas där och ta 
del av vad som sägs. Sociala medier tycks innebära stora möjligheter för den som vet att använda 
dem på rätt sätt och kan med lite finess bidra till att stärka varumärket avsevärt. Man bör finnas där 
konsumenterna finns om man vill synas och göra sig tillgänglig och det krävs därför att man 
anpassar sin sociala medienärvaro efter önskad målgrupp. 

Krävs det en omställning från mer traditionell marknadsföring om man vill lyckas i sociala 
medier?

Det verkar som om att sociala medier övergår alltmer från att ha setts som ett komplement till mer 
traditionella marknadsföringskanaler, liksom Evans (2012) beskriver dem, till att utgöra en viktig 
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och väl integrerad del i affärsutvecklingen. Det är för många företag inget som kan lämnas åt slum-
pen och skötas på sidan om utan är istället något som kräver tydligt avsatt tid samt engagemang och 
tillräckliga resurser. Sociala medier utgör kanske – förutsatt att de används på rätt sätt – det ultimata 
medlet för relationsbyggande. De utgör vidare ett utmärkt och synnerligen kraftfullt instrument då 
företag vill dra uppmärksamhet till sitt varumärke och har därför visat sig vara oerhört framgångs-
rika verktyg under själva ”attraktionsfasen” i marknadsföringsprocessen, dvs. då man vill få männi-
skor att få upp ögonen för en, skapa uppmärksamhet och synas. Det är emellertid alltid viktigt att 
man för en konversation med konsumenten och företag kan lära sig mycket av att lyssna och disku-
tera med denne. 

Trots att våra respondenter i stort saknar utbildning inom sociala medier så verkar de överens om att 
rätt kunskap och utbildning är viktigt. Det är en observation som kan tyckas både motsägande och 
intressant. Självklart krävs det att man ”vet vad man gör”, men hur kunde våra respondenter veta 
om de inte själva fick någon utbildning? Och hur kan de då i sin tur lära vidare och sprida sin 
kunskap inom organisationen? Kanske är det som Ryttlefors (2012) påpekade så att man kommer 
lång på sunt förnuft och liksom Kastås (2102) förklarade att ett genuint intresse är viktigt. Det är 
emellertid viktigt att påpeka att fenomenet sociala medier är ett väldigt nytt och många av de som 
idag arbetar aktivt med detta har annan relevant utbildning och kanske rentutav tvingats lära sig 
själva om sociala medier. Vi är tämligen säkra på att respondenterna hade haft en annorlunda 
formell kompetens om frågan ställts om tio år.

Det är tydligt att sociala medier inte kan användas som traditionella ”reklampelare” för att driva sälj 
och med motivet att systematiskt mata ut push-kommunikation. Sociala medier handlar istället om 
att bygga relationer, om att lära känna och skapa förtroende för varandra. Det kanske allra viktigaste 
är att lyssna på vad konsumenten har att säga och man måste vara beredd att möta både positiv och 
negativ kritik. Marknadsföring i sociala medier är inte likt marknadsföring i traditionell mening en 
marknadskommunikation – det man strävar efter är en marknadskonversation. Det handlar inte om 
att trycka på konsumentenen en massa produkter och tjänster utan snarare om att uppmärksamma 
denne om ens varumärkes blotta existens och få denne att tycka om vad man står för och har att 
erbjuda. Det är i detta som den största omställningen från mer traditionell marknadsföring ligger. 
Det krävs att man tänker som konsumenten och att man ser sig mer som likvärdig denne. Bäst fun-
gerar sociala medier som en kommunikationskanal utan fokus på sälj utan med fokus på relationer 
och dialog.

Hur kan man använda sociala medier för att på ett effektivt sätt utveckla och upprätthålla 
ett varumärke?

Nyckeln till framgång i sociala medier finner man i dess benämning – man måste vara social. Det är 
ingen idé att ”bara finnas där” om man inte vet på vilket sätt man kan vara med och påverka. Det 
krävs ett gediget engagemang och intresse och det är viktigt att man om man väljer att närvara har 
rätt resurser för att lyckas. Rätt kunskap och tydliga riktlinjer och policys är oerhört viktiga instru-
ment och även om närvaro i de sociala medierna inte är ett måste för företag så är det tydligt att de
som väljer att närvara visar ett visst engagemang och intresse. Dåligt skötta sociala medier kan få 
enorma konsekvenser och har visat sig kunna ge betydligt mer skada än nytta för varumärket. Man 
måste lära sig att tänka ”vi” och bli ett med konsumenten. Målet är att bli konsumentens vän och ta 
del av dennes intressen och åsikter. Man bör sträva efter att lära sig vad konsumenten vill ha och 
inte ha och utifrån detta försöka fylla dennes behov. Det gäller att företagen vinner tillräckligt med 
förtroende hos konsumenten för att en verklig relation ska kunna byggas – en relation som präglas 
av ömsesidig respekt och lojalitet. När det finns en bra relation är det lättare att använda en lätt-
sammare, mindre formell ton och kommunicera i kompisanda. En lagom grad av humor är ett plus 
men det krävs att man läser av signaler och anpassar kommunikationen därefter. 
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Den transparens som karaktäriserar de sociala medierna gör företag och dess varumärken ytterst 
sårbara, då minsta lilla missnöje lätt kan spridas som en löpeld. Det är av stor vikt att man vet hur 
sådana kritiska situationer ska bemötas och att man istället för att gömma sig för dem ser dem som 
en möjlighet att inför en stor publik kunna ställa eventuella problem tillrätta. Här blir det viktigt 
med en strategi. 

Varumärket är vad kunderna och medarbetarna säger att det är (Randlert, 2012). Sociala medier kan 
sprida budskap både långt och snabbt och så länge det som sprids är av positiv karaktär är det bara 
fördelaktigt om det är kunden som initierar och uppehåller konversationen. Om man ger konsumen-
ten något att prata om kan man vara med och styra innehållet åt rätt håll. 

6.1 Förslag till vidare forskning

Sociala medier är fortfarande ett relativt nytt fenomen och det finns mycket kvar att studera och 
undersöka kring dess användning som marknadsföringsverktyg. Det är därmed tämligen tacksamt 
att ge förslag på ytterligare forskning och genom uppsatsens gång har flera tankegångar dykt upp 
runt vad som kan vara intressant att undersöka vidare om. Nedan nämner vi de vi upplever mest 
relevanta och intressanta.

En undersökning som specifikt inriktar sig mot mindre svenska företag med begränsad bud-
get och mindre kända varumärken och huruvida dessa företag upplever att sociala medier 
kan innebära en möjlighet för att knyta an nya kunder.
En undersökning som fokuserar på konsumenterna och hur dessa upplever sociala medier 
som kanal för att ta del av produkter och tjänster och vad de förväntar sig av företagen och 
deras presentation.
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Bilaga 1

Intervjumall

Sociala medier och marknadsföring

1. Vad arbetar du med (typ av tjänst, företag)?

2. Har du någon formell utbildning inom social media?

3. Vad har du för egna erfarenheter av arbete med sociala medier?

4. Använder du/ni er idag aktivt av sociala medier i din/er marknadsföring?
Om ja, vilka typer av sociala medier?

5. På vilket sätt arbetar du/ni med social mediemarknadsföring? Använder du/ni er av någon 
speciell – mer eller mindre definierad – strategi?

6. Är det viktigt att man har en strategi för användandet av sociala medier?
Varför?

7. Anser du att sociala medier är lika användbara under alla faser av marknadsföringen? 

8. Är det i din mening något speciellt man bör tänka på när man använder sociala medier som 
kanal för marknadsföring? Finns det några speciella “spelregler” som man som marknadsfö-
rare bör känna till och tänka på?

9. Vad fungerar bra respektive dåligt med social mediemarknadsföring? 
Vad är viktigast att tänka på?

10. Vilka för- respektive nackdelar upplever du att sociala medier innebär för marknadsföringen?

11. Anser du att det är viktigt att företag som arbetar med sociala medier har en tydlig policy för 
anställda gällande hur dessa ska användas? 

12. Anser du att marknadsföring inom sociala medier tilltalar alla målgrupper eller bara vissa?
Vilka?

13. Anser du att användningen av sociala medier som marknadsföringsverktyg har krävt en om-
ställning från traditionell marknadsföring? 
Om ja, på vilket sätt?

14. Anser du att man idag kan bortse från att använda av sociala medier i marknadsföringspro-
cessen? Är det lika viktigt för alla typer av företag?
Varför?

15. Vad tror du att sociala medier har för betydelse för varumärket?
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16. Är sociala medier i din mening viktiga eller inte vid byggandet och/eller upprätthållandet av 
ett varumärke?
På vilket sätt?

17. Upplever du att det krävs att man har ett annat förhållningssätt till varumärket vid använd-
ning av sociala medier än vid marknadsföring via traditionella kanaler?

18. Vilka upplever du är de senaste trenderna inom sociala medier och vad kan dessa komma att 
betyda för social mediemarknadsföring?

 


