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Abstrakt 
Sociala medier används flitigt i dagens samhälle och utvecklingen sker i rask 

takt. Allt fler användare ansluter sig till de olika plattformar som 

internetanvändning idag verkar kretsa kring och därmed blir det en attraktiv 

plats för företag att publicera material för önskan om ökad spridning. Detta 

arbete har behandlat relevanta begrepp och deras betydelse för hur företag 

upplever lyckad marknadsföring och kommunikation via social media.  

 

Forskningen har kretsat kring teorin Social Network Theory som har behandlat 

kommunikationen inom ett valt nätverk. Ett antal metoder har sedan 

genomförts för att undersöka erfarenheter och åsikter bland dagens företag och 

hur de har tagit ställning till den ständiga förändring som sker på marknaden 

och bland existerande kundkretsar. Resultatet presenteras sedan med 

tillhörande diskussion för att fastställa hur användbar social media är för 

företag och om det har gynnat verksamheten och relationen till kunderna.  

 

Abstract 
Social media is used actively in today's society and the development is 

expeditious. Even more users join in and subscribe to all the different 

platforms that today's internet usage seems to circle around and accordingly it 

becomes an attractive place for companies to publish material with hope in 

getting an increased spread. This work has attended relevant concepts and 

their meaning so that companies can experience successful marketing through 

social media. 

 

The research has been circling the theory called Social Network Theory that 

has handled the communication within a specific network. A number of 

methods was used to examine experience and opinion amongst today's 

companies and how they stand for the continuous change that is happening 

on the market and amongst existing clients. The result was then presented 

with the belonging diskussion to determine how useful social media is within 

the company and if it has been beneficial to the business and the relationship 

to customers. 
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1 Introduktion  
I följande kapitel beskrivs bakgrunden till forskningsområdet och 

forskningen, syfte, problemformulering och avslutningsvis utsedda 

begränsningar. 

 

1.1 Sociala medier och marknadsföring idag 

Handel och marknadsföring via sociala medier är idag väldigt vanligt. Det 

ger kunderna en möjlighet att ha snabb och direkt kontakt med företagen och 

kan i stället undvika eventuella telefonköer vid samtal. Det finns även 

utrymme för konversation mellan kunderna vilket skapar trygghet och 

tillförlitlighet för företagets verksamhet.  

 

Marknadsföring ger företag möjlighet att hålla en hög status på marknaden 

och behålla sin befintliga kundkrets men även locka nya kundnät (Ungerman, 

2015). Marknadsföring är viktigt för att företag ska kunna behålla sin plats på 

marknaden, bland kunderna och samtidigt utvecklas för att försäkra 

kundnöjdhet. Då krävs marknadsföring utifrån kundens behov och 

utformning av produkter som möter deras önskemål och krav. Det första 

steget är att undersöka information om kunderna och genomföra en 

marknadsanalys för att få en klar bild över vad som är attraktivt inom ett 

specifikt område. (Whitehead, 1988) Marknadsföring har en stor koppling till 

kommunikation. Innan social media blev tillgängligt för företag att 

marknadsföra sig genom, var det viktigt för företagen att ge snabb respons till 

kunderna via andra former av kommunikationskanaler. (Morozan & Asandei, 

2014) Lika viktigt är det så klart i dag men med hjälp av en väl utförd 

marknadsföringsplan och användningen av sociala nätverk, öppnas nya dörrar 

och ingångar för att nå ut till befintliga kunder och därmed möjligheter att 

locka en ny kundmassa.  

 

Social media i relation med marknadsföring kan på många vis gynna 

företagets verksamhet genom att det ger en mer öppen relation till kunderna 

och skapar möjligheter till direkt interaktion och kommunikation mellan 

företag och kund och kund till kund. Social media är ett brett område och 

detta arbete kommer att hålla fokus på sociala nätverkssajter eller SNS 

(Social Network Sites) som till exempel facebook och twitter. SNS har 

potential att komplettera för andra kommunikationskanaler genom att det 

tillfredsställa särskilda behov, bibehålla kontakt med vänner och familj och 

ger möjlighet till att dela information med andra. (Chang et al. 2015) Detta 

gör att social media kan hjälpa företag att på ett enkelt och smidigt sätt 

kommunicera med sina kunder och gynnas av deras kommunikation och 
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feedback mellan varandra. Det ger möjlighet till att bygga ett långsiktigt 

förhållande med kunden och kan förstärka företagets image genom 

kommunikation och interaktion med kunderna som därefter kan gynna 

framtida marknadsföring. (Ungerman, 2015) 

 

Social media bidrar med kommunikation på två olika sätt: en till en och en 

till flera. Detta innebär att det inte längre är endast företaget som medlar 

information, utan även kunderna till varandra och tillbaka till företaget, vilket 

ger en mer utvecklad marknadsföring och förbättrad kommunikation med 

kunder tack vare utvalda nätverk. Sociala nätverk, bloggar och micro-bloggar 

har tidigare inte ansetts som relevanta för marknaden men har på senare år 

blivit mer populära bland företagen. (Morozan & Asandei, 2014) En 

kommunikationskampanj via sociala medier kan tilltala en specifik grupp 

användare men det behöver inte betyda att kampanjen inte når fram till 

önskat antal personer. Då den specifika grupp som blivit intresserad högst 

troligt kommer att dela med sig till sina vänner, leder det till att det finns en 

stor chans att den önskade kundmassan bli bemött från olika vinklar. Detta 

ger i sin tur en försäkran på att meddelandet är trovärdigt och kan bli 

upprepat och påminna medlemmarna inom nätverket. 

 

1.2 Forskningsområde och tidigare forskning 
Det område som forskningen har kretsat runt är en gemensam nämnare som 

befinner sig i mitten av begreppen kommunikation, sociala medier och 

marknadsföring, vilket visade sig vara användares upplevelse av 

användarnyttan för företag att använda sociala medier i sin verksamhet. 

 

För att hjälpa företag med marknadsföring och utveckling är sociala medier 

ett användbart verktyg. Det hjälper företaget att upprätthålla en god relation 

till befintliga kunder och kan hjälpa till med att locka en ny kundmassa 

(Ungerman, 2015). Kundsupport kan underlättas då kunderna utan problem 

kan ta kontakt med företaget vilken tid som önskas utan att behöva leta upp 

en mailadress eller sitta i långa telefonköer. Dock krävs det en seriös insats 

av företaget och upprätthållande av kommunikation på vald mediekanal för 

att behålla kunderna och hålla dem nöjda (Thompson, 2013).  

 

Marknadsföring är mycket viktigt för företags framgång och utveckling på 

marknaden. Det hjälper till med att förmedla nyheter om produkter och 

tjänster på ett smidigt sätt för att uppdatera kunderna och locka dem till att 

köpa det senaste på marknaden. Kampanjerna anpassas efter kundernas 

behov och önskemål för att på bästa sätt fånga deras intresse och även locka 

nya kunder. Det är mycket viktigt att vara medveten om andra företags sätt 
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att marknadsföra sig för att skapa en unik och egen kampanj som kan tänkas 

mer intressant och lockande för att försöka konkurrera så starkt som möjligt 

med företag inom samma marknad. (Morozan & Asandei, 2014) (Thompson, 

2013)  

 

Kommunikation är den största och viktigaste delen inom ett företag och 

mellan företag och kund. Det är en viktig byggsten för att relationen inom 

företaget ska vara god och att alla behandlas likvärdigt. (Thompson, 2013). 

Likaså är det mellan företag och kund. För att behålla en god relation till 

kunderna och försäkra kundnöjdhet, är det mycket viktigt med 

kommunikation och marknadsföring på rätt vis. Med hjälp av olika verktyg 

och plattformar kan företagen skapa värdefulla diskussioner med kunderna 

och sedan övervaka vidare konversationer kunder emellan. (Zhang och Vos, 

2014) Det handlar om att skapa ett tryggt och bekvämt sätt för kunderna att 

kommunicera med företaget och med varandra som sedan kan bidra med att 

locka nya kunder, tack vare den trevliga atmosfären som kretsar kring 

verksamhet och personal.  

 

Heller och Parasnis genomförde 2010 en studie angående sociala medier och 

vad personen har för åsikter angående användning av olika medier. 

Majoriteten av deltagarna ansåg att sociala medier är något som används för 

att hålla kontakt med familj och vänner men inte utomstående. Företagen 

hade skapat sig en egen uppfattning om kundernas önskemål och behov men 

det var stor skillnad på vad kunderna egentligen tyckte. I utbyte av deras tid, 

godkännande och personlig data, förväntade de sig något konkret. De flesta 

företagen förväntar sig att social media skulle vara främjande för företaget 

men endast 38 procent av kunderna höll med, medan mer än 60 procent 

trodde att passion för ett företag eller varumärke var en förutsättning för stort 

engagemang på sociala medier (Heller och Parasnis, 2011).  

 

Under 2013 var det beräknat att ca 1 av 4 personer använder sig av sociala 

medier (Karapanos, Teixeira & Gouveia, 2015). Karapanos, Teixeira och 

Gouveia (2015) såg ett intressant område att forska i, gällande användares 

upplevelser och tillfredsställelse på sociala medier. De användare som 

befinner sig på Facebook nämner att de känner sig involverade och kan 

erhålla sociala interaktioner. Detta genom att underhålla sociala relationer 

och hålla sig uppdaterade men även skapa sig nya kontakter. Facebook 

används ofta som en källa av information, antingen att söka eller lära men 

även att tillägna sig spåra information av användare genom övervakning eller 

“social surfing”. Andra studier visar att det finns en bredare grad av 

tillfredsställelse som visar på användarnas enskilda behov av njutning, 

verklighetsflykt och en lindring av leda (Karapanos, Teixeira & Gouveia, 

2015).  
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Vid en undersökning i Storbritannien under 2013 framkom att det varje år är 

flera miljoner kunder som kommunicerar med företag genom sociala medier. 

Upp till 65 procent av kunderna uppgav att social media fungerar som en 

bättre kommunikationskanal än traditionella metoder. (Ungerman, 2015) 

Marknadsföringsföretaget Conversocial genomförde även de en 

undersökning där det visade sig att de företag som låg i toppen inom 

marknadsföring genom kommunikation via sociala medier, främst 

kommunicerar med sina kunder via Twitter eller Facebook när det gäller 

kundsupport. Större delen av de tillfrågade företagen berättar att de har ett 

aktivt användande av sociala medier för att sköta sin kundsupport. De 

berättar sedan att det har påverkat företaget mycket positivt, speciellt inom 

kundsupport. (Ungerman, 2015) 

 

Tvärtemot vad många kan tro, är det fler företag med äldre chefer än yngre 

som använder sig av sociala medier som marknadsföringsverktyg. I Europa 

visade det sig att 71 procent av de chefer med högre ställning använder 

sociala medier minst en gång i veckan, medan motsvarande siffra bland de 

lägre uppsatta uppgick till endast 49 procent. I Sverige som enskilt land 

visade det sig dock att cheferna (oberoende av nivå) använder sig av sociala 

medier i samma omfattning. (Zenou, 2012)  

 

Studier visar att med hjälp av marknadsföring via sociala medier kan 

företagsnamnet växa och bli känt bland nästan dubbelt så många personer än 

med traditionella metoder. Viljan att köpa produkter och tjänster bland 

kunder kan bli upp till fyra gånger högre. Här spelar det stor roll att kunderna 

kommunicerar aktivt med varandra och ger positiva referenser till sina vänner 

genom olika typer av bloggar och sociala nätverk. (Morozan & Asandei, 

2014) 

 

Insamlingen av tidigare forskning inom området har visat på att det finns ett 

stort utbud av information om vilka typer av medier som är bra att använda, 

hur marknadsföring bör gå till, hur marknadsföring och sociala medier 

samspelar i företag, hur företag bör kommunicera med sina kunder och hur 

företag kan fånga in ny kundmassa med hjälp av sociala medier. Dock inga 

funna arbeten där samtliga aspekter är samlade.  
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1.3 Syfte och problemformulering 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur man som företag bör använda sig 

av sociala medier för att öka kundernas tillfredsställelse, förbättra 

kundsupport och locka en ny kundmassa. Genom att ha genomfört en 

noggrann litteraturstudie kunde det fastställas att forskningens fokus kommer 

att ligga på upplevelsen av vad företagets användarnytta är av att använda 

sociala medier, med tillhörande begrepp kommunikation, sociala medier och 

marknadsföring. Detta för att det inte påträffades tillräckligt med litteratur 

med samtliga begrepp och deras relation till varandra.  

 

För att besvara forskningsfrågan har det genomförts en noggrann 

litteraturstudie i starten av arbetet och under arbetets gång för att stärka 

begrepp, valda metoder, åsikter och synpunkter. Målet har varit att finna 

information om hur användare upplever sociala medier och vad de anses få 

tillfredsställelse av, hur dessa nätverk möter användarnas behov och 

önskemål och hur företag aktivt marknadsför sin verksamhet via sociala 

medier. För att få en så tydlig bild som möjligt har det genomförts intervjuer 

och enkätutskick (bilaga 6) till företag som använder sociala medier för att få 

en inblick av deras synpunkter och erfarenheter inom området. Analys av den 

insamlade datan förväntas kunna fylla kunskapsluckan och ge ett gott stöd åt 

att besvara forskningsfrågan. Med dessa mål till grund ser forskningsfrågan 

ut som följer: 

 

“Med hög användning av sociala medier idag anses detta som en bra 

kommunikationskanal för företag, men hur upplever dagens användare att 

det egentligen är att använda sociala medier i företaget?”  

 

Beslutet att fokusera på valda begrepp togs i samarbete med ett företag i 

Kristianstad som har ett önskemål om att införa sociala medier i företaget för 

att underlätta sin regelbundna kontakt med partners och kunder men även för 

att utveckla nuvarande kundsupport och öka kundnöjdheten. Det står som mål 

att med hjälp av resultatet från detta arbete kunna utveckla nuvarande 

marknadsföringsstrategier och skapa en ny form av marknadsföringskampanj 

för att sedan nå ut till kunderna via sociala medier. Önskemålet är att 

forskningen även ska kunna bidra med ökad kontakt med nuvarande kunder 

och partners men även locka en ny kundmassa till företaget.  

 

Begreppen kommer att undersökas för att skapa en bredare bild av vad varje 

enskilt begrepp innebär, hur de förhåller sig till varandra och slutligen hur de 

tillsammans kan skapa en stadig grund för företag att använda vid införandet 

av sociala medier i sin verksamhet. (Bild 5, s.20) Detta utgör kunskapsluckan 
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för forskningen och kommer fyllas genom noggranna förklaringar och 

diskussioner kring utvald teori, begrepp och metoder.  

 

1.4 Avgränsning/ begränsning 
Forskningen har fokus på sociala medier som marknadsföringsverktyg vilket 

innebär att det inte kommer att ligga någon vikt vid en specifikt utformad 

marknadsföringskampanj. Detta hade varit alltför tidskrävande och hade vid 

större intresse fått behandlas som ett eget arbete.  

 

Området marknadsföring är ett mycket stort område vilket gör att denna 

forskningsrapport kommer att behandla området som ett tillhörande och 

relevant begrepp. Det kommer att undersökas hur begreppet är relaterat till 

sociala medier och hur det bör implementeras hos företag. Skulle begreppet 

varit med i större utsträckning och mer som ett område, hade det även då 

behöva brytas ned för att specificera en viss del av området just på grund av 

att det är så pass omfattande. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras teori gällande kommunikation, sociala 

medier och marknadsföring.  

 

2.1 Social Network Theory 
Termen nätverk refererar till ett set objekt som kallas för noder och en 

tillhörande beskrivning eller mappning av relationen mellan objekten. När det 

gäller sociala nätverk refererar objekten till enskilda användare eller grupper 

av användare (Kadushin, 2012). Det kan till exempel vara en användare i 

centrum och dennes relation till släkt och vänner. Mappningen som sedan 

skapas för att visa relationerna kan göras på två olika vis:  

 

Genom att person A tycker om person B men person B tycker inte om person 

A. Alltså en enkelriktad mappning. (Figur 1) 

 

Det kan även vara en dubbelriktad mappning vilket innebär att både person A 

och B tycker om varandra (Kadushin 2012). (Figur 1) 

 

 
Figur 1 - Enkelriktad och dubbelriktad mappning (Kadushin 2012).  
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Utöver enkelriktad och dubbelriktad mappning, finns även flerfaldig 

mappning som visas i figur 2. Detta är när det finns mer än en relation. I detta 

fall är A kopplad till C via B och mappningen är inte ömsesidig, utan 

enkelriktad (Kadushin 2012). A gillar alltså B som i sin tur gillar C.  

 

 

 
  Figur 2 - Flerfaldig, enkelriktad mappning (Kadushin 2012).  

 
Figur. 3 - Flerfaldig, ömsesidig mappning (Kadushin 2012). 

 

Flerfaldig mappning kan även vara ömsesidig om A, B samt C gillar varandra 

(Kadushin 2012). (Figur 3) 

 

Dock är relationen inte så enkelt som det kan framstå i dessa 

illustrationer.  De är endast en sammanfattning av hur olika relationer kan se 

ut i olika sociala situationer såsom att tycka om någon eller att vidarebefordra 

information. Det är sällan verkliga relationer ser ut på detta vis. (Kadushin 

2012)  

 

Sociala relationer på sociala nätverk kan variera i stor grad. Det är större 

sannolikhet att två individer har en vänskaplig relation om de inte har ett stort 

geografiskt avstånd till varandra. Det är då vanligt att antalet vänskapliga 

relationer är ganska låg i relation till det faktiska antalet relationer eller 

“vänner” på social media. En individ är då tillgänglig för ett stort antal 

vänner och deras vänner. (Kadushin 2012) Mappningen för ett så pass stort 

nätverk kan bli mycket stor om samtliga vänner och vänners vänner räknas 

med och kan se ut på samma vis som i figur 4 nedan.  
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Figur. 4 - Mappning över relationer på social media. 

I illustrationen ovan i figur 4, visas mappning över till exempel en individs 

följare på twitter och deras vidare relationer till ytterligare användare och 

individer. Kadushin (2012) nämner att marknadsförare hela tiden strävar efter 

att kunna nå ut till så stora nätverk som möjligt. Personlig kontakt är den som 

visat sig vara mest effektiv och spridningen av information och 

rekommendationer för produkter och tjänster fungerar bäst i mindre grupper 

och gemenskaper som visas i figuren ovan.  

 

Genom att sedan förstå mappningen som sammankopplar en individ till 

andra, går det att utvärdera det sociala kapitalet av just den individen. Socialt 

kapital refererar till den position som en specifik användare har i nätverket 

och har möjligheten att utnyttja resurserna som är förvarad av resterande 

användare inom nätverket (Ethier, 2006). Alltså innebär det att om en enskild 

person har ett stort antal mappningar och att dessa i sin tur har ett stort antal 

mappningar ger det den enskilda personen kontroll över mer kunskap, 

inflytande och makt än de med väldigt få mappningar. Detta kan i sin tur ha 

ett substantiellt inflytande över en enskild persons liv och påverka aspekter 

såsom arbetssökning och potential för befordran (Ethier, 2006). 
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I relation till marknadsföring förklaras begreppet nätverksmarknadsföring 

som innebär distributionen av produkter och tjänster genom ett nätverk av 

självständiga affärsmän, som i sin tur antingen själva har hand om 

distribution eller har en anställd för att sköta om detta (Ethier, 2006). 

Marknadsföring genom sociala nätverk strävar efter att dra fördel av det 

sociala kapital varje person har som deltar. Marknadsföringsstrateger letar 

inte i sin tur endast efter de personer med störst socialt kapital, utan de letar 

även efter personer som är förknippade med andra som har tillgång till en stor 

summa socialt kapital. (Ethier, 2006) 

 

När man talar om kontrollen över makt inom ett socialt nätverk är det viktigt 

med rätt balans för att nätverket ska vara stabilt. Ett nätverk med stor makt är 

karakteriserat genom specifika medlemmar som har fullkomlig makt på 

bekostnad av de andra medlemmarna inom nätverket. Denna nivåkontrast av 

makt kan då skapa friktion mellan medlemmarna och kommer tillslut att leda 

till instabilitet. För att undvika en sådan friktion bör varje medlem dela en 

relativt lik mängd av makt. Människor är mer benägna att stanna inom en 

grupp där de delar lika mängd makt som övriga medlemmar. (Ethier, 2006) 

 

Relationen mellan de olika noderna inom ett företagsnätverk kan vara 

konkurrens, samarbete eller handel. Konkurrens är den typ av relation mellan 

två eller fler medlemmar med samma mål och där samma typ av resurser 

krävs. Samarbete innebär informationsutbyte mellan medlemmar med avsikt 

att hjälpa varandra. Detta har en tendens av att förbättra ryktet av de 

medlemmar som deltar. Handel speglar den existerande affärsmässiga 

överföring mellan två medel och är förenlig med antingen 

samarbetsrelationer eller konkurrenskraftiga relationer. Handel kan generellt 

hjälpa medlemmarnas rykte men kan i vissa fall även skada det. (Ethier, 

2006) 

 

Det finns tre olika former av nätverk: egocentriska, sociocentriska och öppna 

nätverk. De egocentriska nätverken är länkade med en enda nod eller individ. 

Denna typ av mappning är så pass simpel att det krävs listor av personer eller 

organisationer och kopplingen mellan dem, annars finns det inget att 

analysera. Sociocentriska nätverk är “networks in a box” (Kadushin 2012). 

Det är slutna grupper så som mellan personal på ett mindre företag. Öppna 

nätverk är då tvärt emot det sociocentriska nätverket, alltså inte i en låda. Till 

exempel kopplingen mellan företag eller en kedjereaktion som uppstår efter 

att ha tagit ett beslut. Det är dessa mappningar som är de svåraste att studera 

och är ofta mycket intressanta. (Kadushin 2012)   

 

Det finns några förslag på användbara frågor inom social network theory som 

kan vara till hjälp vid marknadsföring och kommunikation: Vilka typer av 
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sociala nätverk kan användas som bas för marknadsföring och strategier? Hur 

identifierar och mäter man sociala nätverk? Hur mobiliserar och hanterar man 

sociala nätverk? och vilka marknadsföringsbeslut kan mest dra nytta av 

sociala nätverks koncept och metoder? (Ethier, 2006) Social network theory 

kommer ligga till grund för arbetet och hjälpa till med att ta reda på 

individers upplevelser av social media inom företag och marknadsföring. 

Fokus kommer alltså att ligga på användningen inom företaget och inte ett 

personligt användande av social media. Den data som kan utvinnas från 

deltagarna i de kommande metoderna är till exempel: vilka nätverk är mest 

attraktiva? hur nöjda upplevs kunderna att vara? upplevs kundnöjdheten ha 

ökat? har det skapat en bättre kontakt till kunderna? upplevs det ha gynnat 

företaget på olika vis?  

 

2.2 Lasswell’s kommunikationsmodell 

Harold Lasswell var en amerikansk politisk vetenskapsman och 

kommunikations-teoretiker och skapade en egen kommunikationsmodell. 

(Sapienza, Iyer & Veenstra, 2015) Lasswell ville med hjälp av fem enkla 

frågor bidra med ett enkelt sätt att skapa en modell över hur information tar 

sig från en användare till en mottagare och vad det får för effekt.  

 

 
Figur.5 Grafiskt förslag på Lasswell’s Modell av  McQuail och Windahl (1981).  

 

1. Vem är det som sänder budskapet? 2. Vad säger sändaren? 3. Genom 

vilken kanal? 4. Till vem sänds budskapet? 5. Med vilken effekt? 

 

Den grafiska modellen ovan (figur 5) är dock inte skapad av Lasswell, utan 

av McQuail och Windahl (1981) som i sin bok Communication Models skrev 

två sidor om “The Lasswell Formula” och skapade ett grafiskt förslag. 

(Sapienza, Iyer & Veenstra, 2015) 

 

Lasswell’s modell handlar om att ta reda på hur information behandlas och 

dess uppgift i samhället. Modellen har genom åren fått blandad kritik av 
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forskare som anser modellen som primitiv och oklar. Andra argumenterar för 

att det fattas kategorier. Sapienza, Iyer och Veenstra (2015) har undersökt 

modellen och den kritik som följer och menar att den är mycket användbar. 

Den är utformad på så vis att kategorierna är menade att modifieras efter vald 

teoretisk undersökning och Lasswell själv har betonat vikten av 

kontextualisering av kategorierna. “This scheme has been useful, especially 

since it can be extended or condensed to fit many scientific and policy aims”. 

(Sapienza, Iyer & Veenstra 2015, 609) Enligt Lasswell måste alltså frågorna 

anpassas efter den tillgängliga teorin för att få fram ett bra schema över 

kommunikationen i fråga. Den grafiska modellen visar endast ett schema 

över enkelriktad kommunikation. Skulle det visa sig att forskare vill använda 

sig av Lasswell’s modell i avsikt att undersöka dubbelriktad kommunikation, 

är modellen bristfällig och kan inte bidra med teoretisk användbarhet. 

Generellt är det inte Lasswell’s egna koncept som är bristfälligt, utan snarare 

den grafiska modell som framtagits av McQuail och Windahl. Den har alltså 

blivit behandlad och bearbetad i sådan utsträckning att den inte längre är 

igenkännbar (Sapienza, Iyer & Veenstra, 2015).  

 

Då modellen är så pass anpassningsbar passar den bra in på detta arbete och 

forskningsområde just för att den kan behandla all form av kommunikation. 

Forskningen utgår ifrån att ta reda på hur företag använder sociala nätverk i 

sin verksamhet och hur de upplever att det gynnar eller inte gynnar företaget. 

En modell har senare skapats över företagets kommunikation med kunderna 

utifrån Lasswell’s modell. Denna modell visas under kapitel 4 i figur 8 och 

visar företagets förutsatta kommunikation med kunderna utifrån utförda 

metoder och resultaten av dessa. Detta för att ge en tydlig bild över hur 

kommunikationen kommer att gå till vid användandet av sociala medier. För 

att visa hur kommunikationen återkommer till företaget har det även skapats 

en modell över kundernas förväntade kommunikation mot företaget och visas 

i figur 9. Med tanke på att arbetet kretsar runt företaget och deras användande 

av sociala medier i verksamheten kommer resultatet grundas i noggrann 

litteraturstudie då det inte kommer att samlas in någon data från kunderna.  

 

2.3 Kommunikation 
Begreppet kommunikation innebär hur någon medlar information, vilket kan 

vara endast med sig själv, mot en enskild person eller mot en grupp. 

Kommunikationsmekanismer är en form av “språk” som används för att 

förmedla information i dialog mellan aktörer (Arvola, 2014). Inom design, till 

exempel, utforskas hur något ska kommuniceras. Detta antingen mellan 

användare och tjänst eller mellan människor, vare sig det är med hjälp av 

teknik eller inte. (Arvola, 2014)  
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Kommunikation är alltså ett väldigt brett begrepp beroende på var fokus 

ligger. I detta fall är det kommunikation mellan människor med hjälp av 

någon form av plattform och socialt verktyg. Precis som i exemplet ovan går 

arbetet ut på hur något ska kommuniceras, från företag till enskild person och 

större grupper av användare. Kim Goodwin (2009) pratar om kommunikation 

och hur den bör upprätthållas för bästa möjliga resultat och relation till 

användarna. Dock är hennes inriktning åt design och grafiskt utseende men 

materialet ger möjlighet till egna tolkningar och anpassning åt eget arbete. 

Hon nämner att det finns två effektiva sätt att etablera relationer, vilka är 

närhet och likhet. (Goodwin, 2009) 

 

Närhet och likhet enligt Goodwin (2009) refererar till grafisk närhet och 

likhet där element utformade efter dessa ska ge användaren trygghet och göra 

designen lättförståelig. Det går att tolka begreppen på ett annat vis för att de 

ska passa in i detta arbete för att stödja forskningen och hjälpa till med att 

besvara forskningsfrågan.  

 

Närhet kan tolkas som företagets relation till kunden och följaktligen att 

kunden känner trygghet gentemot företaget. Ett företag som eftersträvar 

kundnöjdhet förväntas samtidigt vara väldigt mån om nuvarande kundkrets 

och ha öppen och regelbunden kontakt med samtliga medlemmar. För att 

detta ska verka krävs även närhet inom företaget. Är företaget ostabilt löper 

de stor risk att förlora kollegor och tillslut även kunder. All kommunikation 

inom företaget är viktig, vare sig det är till kollegor, konkurrenter eller 

partners. (Goodwin, 2009) 

 

Likhet kan i sin tur tolkas som likheten i företagets marknadsföring. Det är 

viktigt med enkelt, lättförståeligt och tilltalande innehåll för att kunderna ska 

lockas till företagets kampanj. För att sedan få kunden att stanna kvar och 

fortsätta intresseras och lockas till framtida kampanjer bör innehållet hålla ett 

liknande upplägg som de nuvarande. Detta för att minska förvirring hos 

kunden och istället skapa och bidra med något de känner igen och kan tänkas 

lockas till ytterligare en gång. Då det är företagets kunder är det en 

självklarhet att de är intresserade av utbudet produkter och/eller tjänster som 

företaget erhåller. Det är därför viktigt att ta vara på det och anpassa sin 

marknadsföring och kommunikation efter kundernas önskemål och behov. 

(Goodwin, 2009) 

 

Ömsesidighet är ett komplext och intressant ämne som förklarar i vilken 

utsträckning relationen är ömsesidig men även graden av makt eller 

asymmetri i relationen. Det svåra är att ta reda på under vilka förhållanden 

och i vilka typer av nätverk det kan förväntas att individer kan ha en 
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ömsesidig relation. (Kadushin, 2004) Vid användandet av sociala medier i 

relation till marknadsföring är det mycket viktigt att företag och kund har en 

ömsesidig relation för att kunden ska hålla intresset på topp och känna sig 

bekväm i företagets närvaro. De ska även känna sig säkra och kunna ta 

kontakt med företaget och starta diskussioner utan att vara rädd för 

konfrontation eller att inte få något svar. 

 

Kommunikation med sig själv i en process är alltid viktigt. När företag till 

exempel ska utveckla en ny produkt eller tjänst krävs det först en 

marknadsundersökning för att samla in data om vad produkten eller tjänsten 

ska innehålla och se ut. För att sedan få ut det mesta av datan är det viktigt att 

kommunicera med sig själv genom att med hjälp av någon form av 

presentation, rapport eller båda delarna ta fram viktiga detaljer och aspekter. 

(Goodwin, 2009)  

 

Med hjälp av datainsamlingen kan företagen sedan ta fram eventuella frågor 

och funderingar som sedan kan analyseras och behandlas. På detta vis får du 

en tydlig bild över vad kunderna vill ha, vad de önskar och vad de är nöjda 

eller missnöjda med. Sedan måste det fastställas var fokus bör ligga på 

resultatet av analysen, alltså datan. Det är inte intressant för kunderna med en 

reklamkampanj som endast är baserad på all den data som insamlats, snarare 

mycket tråkigt och ointressant. (Goodwin, 2009) Det viktigaste är att 

fokusera på vilken del av datan störst fokus bör ligga för att kunderna ska bli 

lockade och intresserade av den nyutvecklade reklamkampanjen.  

 

Genom att externalisera tankar och idéer bidrar det med förmågan att se dem 

från en annan vinkel tack vare att de förs ut ur huvudet och ut i världen. Det 

skapar något att reagera på och reflektera över på ett annat vis och det 

existerar inte längre något tomrum att fylla ut. (Löwgren och Stolterman, 

2004) Dock är det alltid viktigt i slutändan att prata med någon mer inom 

företaget som är inblandad i processen för att få feedback på datan och få 

möjlighet att ställa frågor om arbetet och den framtagna kampanjen, 

produkten eller tjänsten.  

 

Kommunikation med andra i en process och inom företaget är en viktig del 

för att få fram ett gynnsamt resultat. Precis som att kommunicera med sig 

själv genom att få ned sina idéer på papper, är det viktigt att även se på dem 

som ett redskap vid kommunikation med andra. Det bidrar då med en tydlig 

och mer konkret bild över de tankar och idéer som uppstått och det blir 

därmed lättfångat av den grupp personer som ska vara med och resonera 

kring förslagen. “Därmed går det att tillsammans ta nya steg som bygger på 

något som alla kan se och diskutera” (Löwgren och Stolterman, 2004, s.39). 

Det kan uppfattas som svårt att försöka förmedla egna tankar och förslag till 
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en grupp som inte har varit involverad i undersökningsprocessen. Det är då 

mycket viktigt att se gruppens ovisshet som ett redskap och ta vara på deras 

kommentarer och åsikter för vidare diskussion och kritik. (Löwgren och 

Stolterman, 2004) 

 

Informell kommunikation kan hjälpa till med att lindra osäkerhet och kan 

främjas genom att till exempel låta olika grupper dela lokal eller kompensera 

för avstånd genom att använda elektronisk post och konferenssystem . Det är 

alltså viktigt att ta hjälp av samtliga grupper som är inblandade i projekt även 

om det finns ett geografiskt avstånd. Med hjälp av olika verktyg och metoder 

blir det enkelt att dela anteckningar och liknande dokument. Problemen kan 

uppstå när anteckningar ska tolkas av övriga personer i gruppen. Det är därför 

mycket viktigt att föra någon form av dagbok eller dokumentation för det 

egna arbetet och processen för att det sedan ska bli relativt enkelt för andra 

att tolka och använda. (Löwgren och Stolterman, 2004) 

 

Marknadsföring är ett känsligt ämne då det kräver stor eftertänksamhet och 

noggrann planering för att på bästa sätt intressera önskad kundmassa. 

Marknadsförare och åhörare har fokus på det negativa. Alltså till exempel 

vad som inte är relevanta meddelanden, rörig marknadsföring och hur mycket 

pengar som kan läggas på det meddelande som vill framföras. (Tauder, 2005) 

För att undvika att fokus endast ligger på det negativa krävs att företagen är 

uppmärksamma på vad åhörarna verkligen vill se och vad som intresserar 

dem. Sociala nätverk är ett bra hjälpmedel för företagen då det ger ytterligare 

möjlighet att kommunicera med kunderna. Allt fler företag har skapat egna 

sidor och profiler på sociala nätverk för att kunna kommunicera, interagera 

och engagera sig åt kunderna och potentiella nya kunder. För att bygga upp 

och bibehålla förhållandet mellan kund och företag krävs god marknadsföring 

och det med hjälp av kommunikation. Att som företag noga undersöka vad 

kunderna har för önskemål och krav underlättar för försäljning och bidrar till 

att kunderna för vidare sitt omdöme till personer i sin omgivning. Det är 

viktigt att visa intresse för kundkretsen så att de känner sig uppmärksammade 

och omhändertagna vilket kan hjälpa företagen framåt och utveckla 

nuvarande produkter utefter kundens önskemål. Det blir mer lockande för en 

kund att dela med sig av information om de fattar tycke för företaget och 

deras produkter. Får även de potentiella nya kunderna ett gott välkomnande 

kan det hjälpa dem att ta ett beslut om att stanna. Den information som färdas 

genom kommunikationen mellan kunder på till exempel olika sociala 

nätverk, har visat sig vara mycket betydelsefull för företaget och ett 

användbart verktyg för att öka effektiviteten hos marknadskommunikation. 

(Tauder, 2005) 
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När det kommer till att kommunicera via sociala nätverk är det inte endast 

budskapet som är viktigt, utan även att lyssna på följarna. Det är viktigt att 

skapa möjlighet för följarna att diskutera och reflektera över produkter och 

tjänster de är nöjda med vilket i sin tur ger trygghet och förtroende för 

företaget. Lika viktigt är det att följarna ska kunna göra inlägg när de känner 

missnöje eller upplever svårigheter med en produkt eller tjänst och därmed 

skapa diskussioner på plattformen (Zhang och Vos, 2014). När följarna 

skapar diskussioner om egna upplevelser av produkter och tjänster är det 

viktigt som företag att ta till sig den information som genereras och använda 

den för att vidareutveckla framtida marknadsföring för att försöka uppnå 

högsta möjliga kundnöjdhet. Det är så klart mycket svårt att göra samtliga 

kunder nöjda, men med hjälp av sociala medier och kommunikation med 

kunderna kan detta främjas och hjälpa företagets utveckling. (Zhang och Vos, 

2014) 

 

2.4 Sociala medier och marknadsföring 
När sociala medier implementeras för första gången i ett företag är det svårt 

att veta på vilket sätt det bör göras och hur företaget sedan bör sköta 

kommunikationen mellan verksamhet och kund, likaså mellan verksamhet 

och partners samt eventuella konkurrenter. Vid tidig användning av sociala 

medier som verktyg för marknadsföring var det många företag som kände 

press av att snabbt lära sig hantera tjänsterna tack vare den snabba tillväxten 

bland företag på marknaden (Heller och Parasnis, 2011). En stor del av 

företagen upplevde att det var mycket svårt att anpassa verksamheten efter 

förändringarna och eventuella osäkerheter som dök upp. Det var dock inte 

några negativa förändringar som störde relationen till kunderna och efter en 

tids arbete gynnade det företagets verksamhet (Heller och Parasnis, 2011). 

 

I dag är det mycket vanligt att kunder tar kontakt med önskat företag via 

sociala medier för olika ändamål och det är viktigt att företag är aktiva på 

valda kanaler för att bidra med kundnöjdhet och därmed behålla kundkretsen. 

Målet bör därför inte vara själva marknadsföringskampanjen, utan att hjälpa 

kunder att göra smarta val och lösa påträffade problem och hinder 

(Thompson, 2013). Då ges företaget ett trevligt ansikte utåt och blir i längden 

mer attraktivt och omtalat bland kunderna, vilket i sin tur kan locka en ny 

kundmassa (Thompson, 2013). En stor beståndsdel i att företag använder 

sociala medier är att de får fördelen att lära känna nuvarande kunder och 

skapar på så vis en bättre relation mellan företag och kund. (Ungerman, 

2015) Kommunikation och engagemang blir en betydligt större del av 

företagets verksamhet och det krävs att ledningen visar intresse för sina 

följare och kunder genom att emellanåt gilla och kommentera deras innehåll. 
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Det gäller även att vara aktiv i pågående diskussioner, svara på kundernas 

kommentarer och frågor och tänka på att det inte endast är företagets röst som 

ska bli hörd. “Prata inte utan att lyssna.” (Thompson, 2013, s.20)  

 

"Social media is used today for lead generation, customer service, awareness, 

and discovery. Make sure you have the answers in place to reply back in a 

timely manner or that workflow is in place to escalate specific 

issues/comments that are directed at your brand." (Thompson, 2013, s.22) 

 

Det är viktigt att företagen planerar önskat innehåll noga och anpassar den 

efter vad kunderna vill läsa. Med hjälp av kommunikation med följarna har 

företaget samlat en god övergripande bild av vad som bör appliceras och kan 

sedan i sin tur bidra med användbar, angripbar och konsekvent information. 

Att ha en god övergripande plan över innehållet är fördelaktigt och bör 

grundas på följande aspekter: Bra originalinnehåll, behandlat innehåll som 

stärker varumärkets position och hållning, UGC (User Generated Content), 

en plan att fånga in tjänad media från påverkade och tänk på “Outstanding 

content is what gets shared” (Thompson, 2013, s.22).  

 

Önskas fler än ett medium att användas inom företaget är det viktigt att tänka 

på blandat och varierande innehåll. Detta för att öka intresset hos kunderna 

och minska trycket. Det är inte många användare som föredrar att se exakt 

samma innehåll från samma person eller företag på flera kanaler samtidigt 

och det kan tillslut leda till att användaren tröttnar. Varje kanal har även en 

egen stil och kultur att ta i åtanke. Därmed följer en förväntan av kanalens 

medlemmar att samtliga bör agera på ett sätt som passar in på specifik kanal. 

Därför är det viktigt att “Speak in the language of the community” 

(Thompson, 2013, s.21).  

 

Social media i relation till marknadsföring kan förklaras på ett antal olika vis. 

Detta för att det bidrar med ett nytt inovativt sätt för företag att kommunicera 

med sin nuvarande kundkrets och för att det skapar nya ingångar till att skaffa 

nya kontakter och ett nytt kundnät. Det öppnar även dörrarna för utökat 

samarbete med partners och kan bromsa eventuell konkurrens.  

 

Social media är i ständig förändring tack vare antalet användare som utökas 

och förändras. De formar kanalen och delar dess innehåll vilket ger stor 

möjlighet för företag att ta reda på vad kunderna eftersträvar, vad de klagar 

på och deras åsikter angående företag och produkter inom liknande områden. 

De bidrar med feedback och skapar en relation mellan kund och företag och 

bidrar samtidigt med olika sätt för företaget att applicera målinriktad 

marknadsföring. Detta kan i sin tur leda till utökad kundmassa och främja 

anseendet av företaget eller en specifik produkt. (Ungerman, 2015) 
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Med hjälp av sociala medier kan företagen anpassa inlägg och nyheter på så 

vis att kunderna och följarna riktas åt att diskutera en specifik produkt eller 

tjänst, som då blir en egen form av marknadsföring. (Morozan & Asandei, 

2014) Utan sociala medier blir det svårare för företag att på detta vis försöka 

rikta sina kunder till att diskutera produkter och sprida marknadsföring på 

grund av att de inte har någon kontroll eller överblick av vad som delas och 

diskuteras. Att istället välja att implementera sociala medier ger stora 

möjligheter som inte tidigare funnits. (Morozan & Asandei, 2014) 

 

För att anpassa marknadsföringen till att fungera så bra som möjligt på 

sociala medier bör det vara enkelt och lättförståeligt för att göra det lätt för 

kunderna att acceptera och försöka skapa uppmärksamhet så tidigt som 

möjligt för att locka användarna till att stanna vid ämnet. Det är alltså viktigt 

att få kunderna involverade och intresserade så tidigt som möjligt av sin 

kampanj för att öka spridning och starta diskussioner. (Morozan & Asandei, 

2014) 

 

2.5 Teori- och kommunikationsmodell 
Följande modell som visas i figur 5 har skapats utifrån teori, modeller och 

begrepp som beskrivits i detta kapitel. Den illustrerar förhållandet mellan 

dem och flödet i forskningen, från vald teori till kommunikation och vidare 

till marknadsföring.    
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Figur 6. Teori- och kommunikationsmodell.  

 

Arbetet inleddes med teorin Social Network Theory som ligger till grund för 

forskningen och ger kunskap och förståelse för kommunikation och relationer 

inom ett specifikt nätverk. De nätverk som undersöks är relationer inom 

sociala medier generellt och det ligger inget direkt fokus på en specifik 

plattform. Dock finns det ett större intresse för just Facebook då det är en så 

pass populär plattform idag (Ungerman, 2015). För att sedan mäta företagets 

kommunikation till kunden och kommunikation från kund till företaget, 

används Lasswell’s modell. Detta för att ge en tydligare bild över budskapet 

från företaget och kundernas förväntade reaktion som sedan kan visa på en 

förväntad effekt. Relationen mellan dessa element har sedan som mål att 

kunna analyseras och användas för att underlätta för företag att införa sociala 

medier som marknadsföringsverktyg. Figur 6 visar social network theory som 

grund och är baserad på illustrationen i figur 4. Figur 6 illustrerar företaget 

som arbetet är baserat på och deras relation till kunderna. Även en eventuell 

relationen mellan kunderna. Lasswell´s modell hjälper sedan till att visa hur 

kommunikationen kan ske mellan de olika parterna.  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts. Under samtliga 

metoder beskrivs genomförande, analys och urval. Avslutningsvis 

redogörs det för tillförlitlighet och etiska aspekter.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Arbetet genomförs med grund i utvalda teorier och metoder för att ta reda på 

hur sociala medier används i företag idag och deras upplevelser av dess 

funktion. Det har genomförts noggranna litteraturstudier för att samla 

kunskap och erfarenhet som sedan använts för att tillämpa följande metoder. 

Datan som resulterat ur metoderna har sedan använts för att skapa en ny 

hypotes kring hur upplevelsen av att använda sociala medier i företag är idag 
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och om det anses gynna verksamheten och förbättra kommunikationen till 

kunderna och även om det upplevs ha lockat nya kunder till företaget.  

 

Metoderna som valts är både kvalitativa och kvantitativa. Kvalitativa metoder 

har till syfte att identifiera någon form av mening eller innebörd. Det är en 

vetenskaplig metod om den har som syfte att klassificera de fenomen som 

observerats och har avseende på kategorier vars beskrivning innehåller en 

uttrycklig eller underförstådd avsiktlig komponent (Johansson, 2011).  

 

Kvantitativa metoder söker resultat som är statiska och kvantifierbara. 

Strukturerad data studeras med utgångspunkt kring någon form av objektiv 

verklighet som ska mätas för att samla information. (Johansson, 2011) Datan 

är sådan som kan placeras i kategorier eller andra mätbara resultat som till 

exempel svaren ur en enkätundersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Datainsamling 

 

Figur 7. Flödesdiagram. 
 

För att samla in tillräckligt med information så att arbetet skulle bli så 

tillförlitligt som möjligt genomfördes följande metoder som visas i figur 7: 

Litteraturstudie, förstudie, enkätundersökning och kvalitativa intervjuer. 

Samtliga kommer att presenteras i detta kapitel. Litteraturstudien låg till 

grund för arbetet och valet av samtliga fokusområden som sedan tillsammans 
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med en förstudie fastställde att fokus skulle ligga på upplevelsen hos företag 

av att använda sociala nätverk i verksamheten. Förstudien genomfördes 

tillsammans med företaget som arbetet samarbetar med (IT-företag i 

Kristianstad) för att noga fastställa deras önskemål och krav för arbetet. Efter 

genomfört förarbete, innan de praktiska delarna, skapades en 

kommunikationsmodell (figur 6) som visualiserar flödet i de olika formerna 

av kommunikation som förekommer mellan olika parter hos företag på 

sociala nätverk. Denna modell var sedan till hjälp i skapandet av 

enkätundersökningen och de kvalitativa intervjuerna som baserades på 

information från genomförd litteraturstudie och förstudie tillsammans med 

företaget. 

 

3.2 Urval 
De personer som deltagit som respondenter är personer inom växande företag 

med god erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och sociala medier. 

Även företag med mindre erfarenhet av detta har deltagit för att kunna 

jämföra deras svar med de erfarna företagen. Jämförelsen förväntas sedan att 

ge en tydligare bild av användandet av sociala medier hos dagens företag. 

Företagen med god erfarenhet hade arbetat med sociala medier i 

verksamheten i minst tre år och ansågs vara erfarna inom området. De företag 

som inte använde sociala medier ansågs erhålla relevanta åsikter om varför de 

har tagit ställning till detta val då de har funnits på marknaden i många år. 

 

3.3 Förstudie   
Inledningsvis i arbetet genomfördes enkla och semistrukturerade intervjuer 

tillsammans med VD och interaktion- och grafisk designer för ett IT-företag i 

Kristianstad som önskar att använda sociala medier i företaget. Detta för att 

kunna utöka sin verksamhet genom bredare marknadsföring som önskas 

fånga intresset hos fler användare och då bilda en större kundkrets. Med hjälp 

av dessa intervjuer kunde det bidra med en tydlig bild över vad företaget 

eftersträvade och vad de hade som mål med samarbetet. Denna typ av 

intervju valdes som metod för att få en djupare förståelse för företagets 

önskemål och krav vilket gav en tydlig helhetsbild av hur projektet skulle 

utformas. Frågorna var öppna men något riktade för att sträva efter att få 

beskrivande svar inom rätt område men även för att inte sätta någon press på 

företaget under ett så tidigt skede av arbetet. Metoden gav möjlighet för 

följdfrågor, vilket underlättade för samtliga deltagare och bidrog med att 

skapa en god relation. Detta tack vare att situationen blev trygg och avspänd 

och gav snabba och lättsamma svar.  
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Frågorna var väl förberedda så att det skulle ge ett lugnt och avslappnande 

flöde i intervjun och underlätta för deltagarna genom att ge dem gott om tid 

att noga tänka igenom svaren utan stress. Strukturen på intervjun var att ställa 

enkla frågor som gav förklarande och utvecklade svar för att kunna generera 

så mycket information som möjlig på kort tid. Utifrån dessa första 

intervjuerna erhölls information om företaget och dess verksamhet, samt 

anställda och deras uppgifter. Detta för att lära känna uppdragsgivaren och 

visa intresse för företaget. Det berörde även företaget då de ville lära känna 

författaren för arbetet och på så vis skapa tillit och förtroende för att arbetet 

ska lyckas och generera ett trovärdigt och användbart resultat.  

 

De intervjuer som genomfördes senare hade avsikt att fastställa ett 

forskningsområde med tillhörande problem och forskningsfråga. När detta 

hade beslutats, genomfördes ytterligare intervjuer kombinerat med 

brainstorms för att kunna diskutera och bolla idéer samtidigt som det ställdes 

frågor. Att blanda två metoder på detta vis ger möjlighet att anpassa dem 

efter aktuellt projekt eller arbete för att generera rikligt med önskvärd och 

användbar data. (Goodwin, 2009) Det fördes diskussioner om hur projektet 

bör fortskrida och tidiga tankar på metoder som ytterligare intervjuer, 

workshops och enkätutskick. Företaget är mycket mån om sina kunder och 

har en god och nära relation till dem. Tack vare detta kunde det samlas in en 

bra grund med information om vilka metoder som var mest passande. Även 

här var det mycket viktigt att vara väl förberedd med frågor och eget 

önskemål om svar och insamlad data vid slutförd intervju. Tack vare god 

förberedelse flöt intervjun på i bra takt och även här utan stressiga moment. 

Deltagarna bidrog med gott intresse och utvecklade svar som senare ledde till 

god planering av framtida metoder och önskat resultat. 

 

3.3.1 Analys 

Under samtliga tillfällen fördes anteckningar via dator över relevant 

information för att se till så att ingen viktig information försummas. Det 

kunde sedan göras en noggrann transkribering av anteckningarna genom att 

skapa listor och kategorier över relevant och viktig information. Sedan 

analyserades informationen för att fastställa forskningsområde, 

problemområde och tillhörande forskningsfråga.  

 

3.4 Enkätundersökning 
Det skapades en enkät med blandade frågor om sociala medier, 

marknadsföring och kommunikation med mål att ta reda på hur andra företag 

förhåller sig till dessa begrepp. Enkäten skickades ut till ett antal 
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samarbetspartners till företaget i Kristianstad då de har en god relation till 

varandra och det förväntades därmed att önskat antal skulle svara på 

frågorna. VD för företaget fick i uppgift att skicka ut enkäten till utvalda 

partners. Det skapades då ett beskrivande mail med en enkel förklaring om 

studien och önskemålet att så många som möjligt skulle svara på enkäten. 

Dock genererades inte ett lika stort antal svar som önskades men tillräckligt 

för att kunna forma ett tillförlitligt resultat. 

 

Frågorna utformades efter den data som ansågs relevant och användbar att få 

ut som resultat. De anpassades därmed efter litteraturen i arbetet för att kunna 

utvinna information som inte hittats i tidigare forskning. Detta för att med 

hjälp av resultaten och övriga metoder kunna fylla kunskapsluckan. Svaren 

önskas kunna bidra med information om hur dagens företag hanterar sociala 

medier och vad de har för åsikter och önskemål om användning och funktion. 

Även företagens kommunikation med kunder och kommunikationen inom 

företaget. Vid skapandet av enkäten var de tidigare intervjuerna till stor hjälp 

då det fanns rikligt med information om vad företaget i fråga ville ha ut av 

undersökningen och därmed en plan om önskat resultat. 

 

Enkäten skapades genom googles verktyg webbenkät för att få ett snyggt och 

enkelt upplägg och skickades ut till ca 20 olika kunder åt företaget i 

samarbetet. Den delades in i två delar, den första om sociala medier och den 

andra om kommunikation, för att ge en större förståelse för frågorna och inte 

förvirra personerna som svarar med blandade frågor om olika områden. 

Sedan användes blandade typer av frågor som flerval, kryssrutor och 

förklarande frågor där personerna fick skriva en egen liten förklaring och 

utveckla sina svar om så önskades. Att använda olika typer av frågor ger 

möjlighet för användaren att tänka ut egna svar i stället för att bli riktad av de 

frågor med alternativ och kryssrutor. Vid varje fråga med alternativ fick 

personerna därför möjlighet att skriva eget svar under övrigt.  

 

Enkätsvaren sammanställdes med även dessa med hjälp av Googles 

webbenkät och delades sedan in i företag med erfarenhet av sociala medier 

och företag utan erfarenhet genom att analysera svaren noga utefter 

deltagarnas svar. Detta för att få en överskådlig bild av hur de erfarna 

företagen såg på sociala medier som verktyg och vad de främst använder 

valda medier till. Angående företagen med låg erfarenhet var målet att ta reda 

på om de skulle kunna tänka sig att utveckla sin användning av sociala 

medier för att ta bättre kontakt med kunder, partners, anställda och 

konkurrenter. Det var även viktigt att ta reda på hur kommunikation och 

marknadsföring går till och sedan jämföra resultatet mellan erfarna och 

oerfarna företag.  
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3.4.1 Analys 

Samtliga svar granskades och sammanställdes sedan för att skapa ett mönster 

över hur företagen tycker och tänker angående sociala medier och om de är 

aktiva dagligen för att bemöta sina kunder på ett professionellt vis. Det 

skapades olika teman/kategorier av företagens svar för att sedan jämföra och 

återkoppla till litteraturen.  

 

3.5 Kvalitativ intervju 
Det genomfördes två intervjuer tillsammans med företag med mycket god 

erfarenhet av sociala medier men även tillsammans med ett företag med 

mindre till nästan ingen erfarenhet av sociala medier. Anledningen till 

blandad erfarenhet bland informanterna var med fokus på att samla 

information om erfarna företags åsikter, upplevelser och användning, samt de 

oerfarna företagens tankar kring möjlig framtida användning och känslor 

kring sociala medier som verktyg. Det  har genomförts två intervjuer på plats 

på företagen i fråga och en via mail då tid för möte inte kunde fastställas.  

 

De intervjuer som genomfördes på plats på företagen anordnades via mail då 

de blev tillfrågade att delta i en intervju, med tema sociala medier, för att 

sedan användas i ett examensarbete via Linnéuniversitetet. Intervjuerna 

genomfördes sedan tillsammans med personer inom företaget som arbetar 

med kommunikation och kundsupport. De fick svara på ett antal frågor, 

främst inom sociala medier och marknadsföring, och sedan reflektera kring 

dem för att ge så gynnsamma svar som möjligt för att sedan kunna utvinna 

tillräcklig mängd data. Den första intervjun gav inte mycket data inom 

området men bidrog med kunskap om hur mindre erfarna företag kan tänka 

kring sociala nätverk. Den andra intervjun bidrog med stor mängd data om 

företagets relation till sociala medier. Personen som intervjuades visade stort 

intresse av frågorna och skapade intressanta diskussioner och reflekterade 

noga kring samtliga frågor.  

 

Den intervju som genomfördes via mail skulle från början ha gjorts via 

skype. Dock meddelade företaget i sista stund att de inte längre hade 

möjlighet och ville flytta mötet längre fram. Dock på grund av tidsbrist var 

det inte möjligt för arbetet att vänta ytterligare och intervjun fick agera som 

någon form av enkät via mail. Det bestämdes att skicka ut frågorna på detta 

vis istället för att skicka de som enkät. Detta för att ge mer frihet åt företaget 

att utveckla sina svar och inte känna sig begränsade till alternativ.  

 

Frågorna var noga utvalda och anpassade efter att erhålla utvecklade svar från 

deltagarna vilket ledde till önskad mängd data. Viktigast var att ge utrymme 
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för diskussion och förklaringar för att det skulle ge en bred bild av vad just de 

deltagande företagen hade för åsikter om sociala medier i verksamheten. 

Även deras nuvarande användning eller icke användning och varför de har 

tagit ställning till det valet.  

 

3.5.1 Analys 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes med ett företag med mycket god 

erfarenhet av att använda sociala medier och ett företag som inte använder 

sociala medier i verksamheten. Under samtliga intervjuer fördes anteckningar 

via dator över svaren. Datan sammanställdes sedan och analyserades. Det 

kunde sedan skapas mönster över hur erfarna och icke-erfarna företag 

resonerade kring sociala medier och datan kunde då användas till att komma 

närmre ett resultat. 

 

3.6 Tillförlitlighet 
Att marknadsföra sig som företag på sociala medier kräver att man 

producerar ett innehåll som fångar intresset hos kunderna och lockar dem till 

att läsa och interagera med företaget och övriga kunder och följare. Det krävs 

då att företaget stannar inom relevant område genom att producera, testa och 

upprepa innehåll (Thompson, 2013). Det är mycket viktigt att variera sitt 

innehåll och försöka att inte “skryta” om företaget. Det kan till slut ge ett 

dåligt intryck på kunderna vilket sedan kan leda till att de lämnar företaget. 

Det är även viktigt att inte se social media som endast ett 

marknadsföringsverktyg. För att skapa förtroende och tillförlitlighet hos 

kunderna bör det vara lika viktigt att konversera med dem vid olika tillfällen. 

Om det startas en intressant diskussion, ta tillfället i akt och diskutera ämnet 

med kunderna för att visa intresse för dem. Detta gör att kunderna känner sig 

hjälpta och får förtroende för företaget och verksamheten. (Thompson, 2013) 

Att interagera med kunder och aktivt göra uppdateringar och inlägg bevisar 

att företaget är tillförlitligt och att den tillhörande sidan på vald mediekanal är 

den rätta. Många företag, franchise eller kändisar råkar ut för sidor på social 

media som ägs av någon annan vilket skapar förvirring hos kunder och 

följare. (Zhang och Vos, 2014) 

 

För att skapa tillförlitlighet för metoderna i detta arbete och resultatet av dem, 

har det varit mycket viktigt att ha en stadig grund med fakta för att veta 

vilken kunskapslucka som behövde fyllas. Förstudien spelade därför en stor 

roll i valet av metoder med tillhörande frågor då det fanns en tydlig bild av 

vad som var intressant fakta att utvinna. Frågorna skapades genom att noga 

ha studerat existerande fakta inom samtliga områden och sedan bygga upp 
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intervju och enkät utifrån vad som ansågs nödvändig information för att fylla 

den nämnda kunskapsluckan.  

 

Det var viktigt att tillförlitligheten för deltagarna och deras svar under 

utförandet av metoderna var hög för att öka trovärdigheten av deras svar vid 

de tillhörande analyserna av svaren och sammansättningen av datan. För att 

öka tillförlitligheten informerades deltagarna om att samtliga svar kommer att 

vara anonyma och att inga namn eller företag kommer att nämnas. Detta för 

att samtliga deltagande företag har olika erfarenhet av marknadsföring och 

framför allt inom sociala medier. Genom att noga ha studerat tidigare 

forskning inom området skapades en tydlig bild av de svårigheter som kan 

uppstå vid marknadsföring via sociala medier. Det är alltså viktigt att ha god 

förståelse för kommunikation och kundernas/följarnas åsikter och önskningar 

för att hålla dem intresserade av vad företaget erbjuder. Morozan och 

Asandei (2014) nämner att viljan att köpa produkter och tjänster bland kunder 

kan bli upp till fyra gånger högre med hjälp av sociala medier som verktyg 

för marknadsföring. Det spelar även stor roll att kunderna kommunicerar 

aktivt med varandra och ger positiva referenser till sina vänner genom olika 

typer av bloggar och sociala nätverk.  

 

För att stärka att den insamlade datan är sann och kunskapsgivande krävs 

tillförlitlighet för samtliga informanter som deltagit i undersökningarna och 

trovärdighet för de svar som utvärderas. Det är även viktigt att informanterna 

får förtroende för personen som utför intervjuerna eller för studien som 

enkäten avser att behandla. Förtroende är en handling och ger olika relationer 

som följd. Vi människor har en naturlig benägenhet åt förtroende och att 

döma trovärdighet. (Shin, 2012) “Trovärdighet är en uppskattning av något 

eller någons värdighet att ta emot någon annans förtroende” (Shin, 2012, 

s.54). 

 

Johansson (2015) talar om kunskap och hur något definieras som sant. Hur 

man vet om något är sant är: man tror att man vet, man har goda skäl för att 

man vet eller det är sant att man vet. Det första kriteriet är sannolikt uppfyllt 

om en person vet att något är sant är det en berättigad trosuppfattning hos den 

personen. Det är rimligt att ge personen ett minimum av självreflektion och 

därmed går det att säga att personen tror att den vet att något är sant och då 

har personen rätt att säga att den vet om det är sant. Om det är sant att 

personen vet att något är sant har denne goda skäl att påstå detta. Det går då 

att fastställa att personen vet att denne vet att det är sant, trots att det inte 

finns någon säker metod som avgör om det är sant eller ej. Det räcker att det 

faktiskt är sant. (Johansson, 2015)  
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Ovanstående förklaring kan uppfattas som oklar och invecklad, men vid 

närmare läsning och fundering blir det klart vad Johansson menar med sin 

förklaring av vad kunskap är och hur den uppfattas som sann. Han menar 

“..trots att man inte har någon helt säker metod att avgöra huruvida P är sann 

eller ej, räcker det att P faktiskt är sann” (Johansson, 2015, s.37). 

 

3.6 Etiska aspekter 
Marknadsföring kan vara ett känsligt ämne beroende på vilket företag som får 

frågan. Att tänkas samarbeta med andra företag vid marknadsföring är då 

mycket långt bort men för vissa ses det som en möjlighet. När detta ämne 

undersöks är det därför mycket viktigt att ha etiken med sig vid varje metod 

för att försäkra inblandade företag och personer om deras anonymitet så att 

den insamlade datan sedan blir så trovärdig som möjligt. Det är mycket 

viktigt att ta hänsyn till andra människor och det kan ses som extra viktigt när 

det kommer till företag och deras sätt att marknadsföra sig när de bidrar med 

information som kan tänkas känslig. Det finns alltid konkurrenter som vill 

komma åt andras sätt att kommunicera med kunder och visa sig på 

marknaden vilket gör att just anonymitet i genomförda metoder är en stor del 

för att företagen ska ge trovärdiga svar och ett engagerat deltagande.  

 

Inom etiken är det viktigt att ta hänsyn till intuition, förnuft och empati. Etisk 

kunskap erhålls genom att närma ett ställningstagande steg för steg i dialog 

med sig själv och med andra (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008).  

 

Intuition är mycket betydelsefull då det ska fattas snabba beslut under 

tidspress och med bristfällig kunskap. Detta kan relateras till magkänsla och 

stämmer ibland inte överens med det egna reflekterande etiska 

förhållningssättet och det går då med hjälp av reflektionen att justera de 

tidigare intuitionerna (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008, s.17). Det var 

därför mycket viktigt att låta samtliga deltagare i de genomförda metoderna 

att noga kunna tänka igenom svaren för vardera fråga och ge möjlighet för 

diskussion och eventuella följdfrågor. Det spelade även in i skapandet av 

samtliga frågor på så vis att det var viktigt att ta tidigare insamlad data att 

utgå ifrån och försöka fylla kunskapsluckorna med hjälp av den data som 

önskades utifrån intervjuerna. 

 

Med hjälp av förnuftet bedöms fakta och erfarenhet som sedan sorteras och 

analyseras utifrån etiska utgångspunkter. En viktig förbindelse mellan etik 

och förnuft är att försöka förstå andras argument i en dialog och 

värdekonflikter bör därför inte ses som något hot mot förnuftet utan mer som 

en utmaning för den etiska kreativiteten. Empatin innebär att personen har 
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“inkännande i någons lidande” och innebär att försöka dela en annan persons 

känslomässiga upplevelse av en specifik situation. “Empatins roll i den etiska 

analysen innebär att man lyhört utnyttjar  upplevelser av andras 

känslomässiga och kroppsliga reaktioner i särskilt utsatta situationer.” 

(Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008, sid.19)Varje deltagare och informant 

fick möjlighet att skapa egna diskussioner för att kunna utveckla sina egna 

åsikter om de frågor som kunde tänkas mest intressanta för dem. Det var 

sedan väsentligt att lyssna på dem och analysera svaren på rätt sätt, genom att 

förstå varför de har gett specifika svar på specifika frågor i stället för att dra 

egna slutsatser under både metod och analys.  

 

Med dessa begrepp i åtanke har de noga varit med genom arbetets gång, vid 

samtal och samarbete med företaget i Kristianstad och vid genomförande av 

utvalda metoder. Det är viktigt att ta hänsyn till andra människors åsikter och 

moral vid olika typer av privata konversationer för att personen i fråga ska 

känna sig bekväm och avslappnad. De ska få en försäkran om att deras 

deltagande och erhållet material kommer att vara anonymt och få förtroende 

för personen som utför intervjuerna eller andra liknande metoder. Inga frågor 

är enfaldiga och inga svar är för korta eller för långa. Alla har rätt till en egen 

åsikt och att kunna uttrycka denna utan att behöva ingå i djupa diskussioner 

om det är rätt eller fel.  

 

“Människor ingår ofta i flera olika sorters gemenskaper, som 

inte  nödvändigtvis vilar på samma värdegrund. Gruppens normer 

och  omgivningens tryck kan i vissa fall stå i strid med den egna 

inre  övertygelsen och de egna värderingarna. Etiken har i det perspektivet 

alltmer kommit att framstå som det kitt som kan hålla samman människor 

oberoende av livsåskådning och  bakgrund. Etiken kan slå en bro mellan till 

synes svårförenliga intressen och utveckla vår förmåga till kritiskt och 

konstruktivt tänkande.” (Statens Medicinsk-Etiska Råd, 2008, s.15) 

 

Med detta citat till grund, är det viktigt att se etik som en möjlighet till utökad 

gemenskap oberoende av egna värderingar och intressen. Att på ett bättre sätt 

implementera detta i samhället kan det främja kommunikationen mellan 

företag och utöka samarbetet på marknaden. Utav resultatet som presenteras 

nedan är det blandade känslor mellan företagen när det kommer till att 

samarbeta med konkurrenter för att komma fram till ett ultimat sätt för 

givande och tillfredsställande marknadsföring. Att då med hjälp av sociala 

medier kunna få företagen att komma närmare varandra, kan det hjälpa många 

mindre företag att utvecklas och utöka sin verksamhet. Dock kan detta vara 

ett ämne som ligger långt i framtiden, men förhoppningarna finns om utökad 

gemenskap bland företag.  
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4 Resultat 
Under följande kapitel presenteras resultaten av enkätundersökning, 

kvalitativa intervjuer och Laswell’s Modell. 

4.2 Resultat av enkätundersökning 
Följande presenteras erfarna och oerfarna företags åsikter om social media, 

marknadsföring och kommunikation med tillhörande bilagor.  
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4.2.1 Sociala medier 

Låg erfarenhet: Angående sociala medier märktes en ganska stor skillnad 

mellan de företag med erfarenhet och de företag med tämligen mindre 

erfarenhet. De företag men låg erfarenhet av sociala medier använde endast 

vissa kanaler som en form av nyhetskanal och marknadsför sig inte på något 

vis genom dessa. Större delen av företagen använde endast LinkedIn eller 

Facebook som nyhetskälla eller för att bibehålla ett kontaktnät bland kollegor 

och partners. (Bilaga 1 och 2) Dock var det tydligt att alla var intresserade av 

att utveckla sin verksamhet genom att använda sociala medier i större 

utsträckning, förutsatt att det finns tid och resurser för att bibehålla ett aktivt 

användande.  

 

Hög erfarenhet: De företag som använde sig av sociala medier i 

verksamheten använde främst Facebook och LinkedIn men ett fåtal använde 

även Twitter. (Bilaga 1) Deras användning var främst marknadsföring men 

även kundsupport och nyhetssökning och de var aktiva dagligen eller ett antal 

gånger i veckan. (Bilaga 3) Vid frågan om de anser att upplägget av sociala 

medier kan förbättras var de eniga om att de ville ha ett mer interaktivt 

upplägg och att de gärna ville se medarbetare mer aktiva och sprida olika 

sorters nyheter om verksamheten på valda kanaler. Nästan hälften ville utöka 

sin verksamhet på antingen de kanaler som används i dagsläget eller genom 

att börja använda ytterligare kanaler så som Instagram eller Twitter.  

 

4.2.2 Marknadsföring 

Låg erfarenhet: Samtliga redogör för att det är relativt enkelt att 

marknadsföra sig som företag idag och är nöjda med det tillfälliga upplägget. 

Dock anser de att de måste bli bättre inom vissa områden och utveckla 

verksamheten genom förbättrad marknadsföring och strategier. De fick 

frågan om det finns intresse av att samarbeta med konkurrenter för att 

tillsammans utveckla ett fulländat sätt för marknadsföring inom deras 

område. Det var en mycket liten del av företagen som var positiva till detta 

men större delen svarade med ett rakt nej. Dock upplever de att det är viktigt 

att vara uppmärksam mot konkurrenterna och vara uppdaterad om rörelsen på 

marknaden. 

 

Hög erfarenhet: Marknadsföring anses inte vara något problem alls utöver att 

det är tidskrävande. Det som visar sig vara mest omfattande är val av 

marknadsföringskanal tack vare att det finns ett stort utbud. Har företaget en 

blandad målgrupp krävs det att vara aktiv på ett större antal kanaler för att nå 

ut till samtliga kunder och följare. Företagen är nöjda med dagens 

tillvägagångssätt men anser att det alltid finns utrymme för utveckling. Att ta 
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del av marknadsföring från konkurrenter är mycket intressant då det är viktigt 

att inte hamna efter i utvecklingen och se till så att företaget är med på 

marknaden i konstant rörelse. De hade en positiv inställning till att samarbeta 

med konkurrenter för att utveckla dagens metoder för marknadsföring och en 

mindre del redogör för att de redan har ett aktivt samarbete med vissa 

konkurrerande företag.  

 

4.2.3 Kommunikation 

Låg erfarenhet: Kommunikation med kunder sker främst via mail, brev eller 

telefon och i de flesta fall en kombination av dessa. Viktig information 

skickas ut via mail eller brev för att försäkra att samtliga kunder blir 

meddelade och inte går miste om något viktigt. (Bilaga 4 och 5) Ett fåtal var 

inte säkra på vad kunderna tyckte om vald metod men större delen uppgav att 

kunderna var nöjda. Vid ärenden från kunderna väljer de att kontakta 

företagen via mail eller telefon och i vissa fall besöker de företaget. Själva 

relationen mellan företag och kund fungerar bra hos de flesta medan ett litet 

antal har sämre relationer till ett litet antal av kunderna. Företagen anser att 

relationen kan förbättras och ett bra sätt kan vara genom digitalisering och 

kontinuerliga uppdateringar. Relationen inom företagen är även denna god 

men samtliga anser att den kan förbättras.  

 

Hög erfarenhet: Företagen kommunicerar främst med kunderna via mail och 

sociala medier men nyheter kan även skickas ut via brev. När det handlar om 

viktig information som förväntas nå ut till samtliga kunder och följare, skrivs 

detta ut på sociala medier och skickas med både brev och mail. (Bilaga 4 och 

5) Detta för att målgrupperna ibland kan vara mycket varierande. Kunderna 

ser detta som bra och fungerande metoder och vissa av företagen har nästan 

helt gått ifrån brevutskick. Kunderna väljer att i alla högsta grad kontakta 

företagen via mail men det kan även ske via någon social media kanal eller 

telefonsamtal. Relationen till kunderna är mycket viktig och en förutsättning 

för företagets överlevnad och är mycket god bland samtliga företag. Dock 

anser de att det alltid kan förbättras. Även relationen inom företagen är 

mycket bra men trots detta anser de också här att allt kan bli bättre. En del 

upplever att relationen redan är så bra den kan bli.  

 

4.3 Resultat av kvalitativ intervju 
Följande beskrivs de resultat som framkom ur de kvalitativa intervjuerna. 

Resultatet delas in i de företag som använder sociala medier i sin verksamhet 

och de företag som inte gör det. Se bilaga 6 för att läsa de frågor företagen 
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fick svara på. Dessa anpassades sedan för de företag med erfarenhet och de 

utan. 

 

4.3.1 Företag med sociala medier 

Företaget är mycket aktiva på sociala medier och använder Facebook och 

Instagram för att nå ut till kunderna. Här är de aktiva dagligen för att 

kommunicera med kunderna och övervaka deras aktiviteter för att samla 

information om önskemål, förbättringar och överlag vad de tycker och tänker. 

De fungerar främst som informationskanaler där företaget lägger ut relevant 

information och reklam som kunderna sedan kan kommentera och reflektera 

över. Vid vissa tillfällen agerar sociala medier som en form av 

kundtjänstkanal då det är vanligt att det ställs frågor om diverse händelser 

eller produkter. För övrigt kommunicerar de med kunderna via sociala medier 

och mailutskick. Via mail når de alltid ut till hundra procent av 

prenumeranterna men detta antal minskar kontinuerligt medan antalet följare 

på facebook ökar varje dag. Kunderna är mycket nöjda med de olika 

verktygen att använda för att komma i kontakt med kundtjänst, vilket i sin tur 

har bidragit med en mycket bra kontakt med kunderna. De anser att sociala 

medier har väldigt mycket att erbjuda och utvecklas i extremt hög fart. Det 

finns väldigt mycket funktionalitet som de inte har lärt sig än och inte 

kommer ha möjlighet att använda eller lära sig just på grund av att det är så 

omfattande.  

 

“Relationen är bra men det är klart att den alltid kan förbättras. Det är viktigt 

att inte förväxla relation med reaktion” (Informant, 2016). Att alltid utgå ifrån 

målgrupp är ännu en svårighet med utvecklingen av sociala medier. Vissa 

funktioner som till exempel mängden text tillhörande en bild på Facebook, 

får inte överskrida ett specifikt antal tecken och kan ibland vara problematiskt 

då de emellanåt brukar göra större uttalanden och informationsutskick. Dock 

vid mycket viktig information kontaktas även olika tidningar för att förmedla 

informationen och försäkra att alla i nuvarande och önskad målgrupp kan ta 

del av den.  

 

Att marknadsföra sig som företag i dagsläget är mycket bra men det går alltid 

att bli mycket bättre. Det är viktigt att veta om vad kunderna vill ha, deras 

krav och behov och kan därmed kontinuerligt utveckla den nuvarande 

metoden för marknadsföring. “Alla ska vara jätteglada men det är ju inte så. 

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till alla kunder och deras enskilda åsikter” 

(Informant, 2016). Möjligheterna finns alltså till hands att varje år bli bättre 

och öka intresset hos kunden. Det är viktigt att vara uppdaterad och 

uppmärksam på andra företag inom samma marknad och deras sätt att 

marknadsföra verksamheten. Detta gör de främst via sociala medier för att 
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hänga med i utvecklingen. Något de har märkt är att vissa andra företag är 

mycket duktiga på grafisk marknadsföring, vilket de skulle vilja bli bättre på. 

De ser även möjligheter för samarbete med konkurrenter för att ta fram ett 

optimalt sätt för marknadsföring.  

 

I slutet av intervjun ville de tillägga att det är en mycket tidskrävande process 

att vara aktiv som företag på sociala medier. Du får automatiskt ett ansvar 

som företag att vara tillgänglig för samtliga kunder och följare. De har därför 

ett samarbete med ett företag i Stockholm som får all information om 

Facebook, just nu får de hjälp med kundtjänstfunktionalitet. Företaget tittar 

på kundernas nuvarande situation och tipsar dem sedan med relevant 

information för att hjälpa dem vidare på marknaden. De är specialiserade på 

hur företag använder sociala medier och då även på hur företag bör använda 

sociala medier. Tack vare att det är en sådan omfattande process är det många 

företag som behöver en egen anställd som ansvarar för sociala medier. 

Annars finns det risk för tidsbrist och en minskning av användandet vilket i 

det fallet ger företaget ett dåligt rykte.  

 

4.3.2 Företag utan sociala medier  

Detta företag anser inte sociala medier som relevant för deras verksamhet och 

använder sig endast av sms-utskick och sin webbplats för att notifiera kunder 

om viktig information. Vid extra viktiga händelser skickas ärendet vidare till 

samarbetspartners som i sin tur lägger upp nyheten på sitt twitterkonto. De 

upplever inga problem med sättet att marknadsföra sig på i dagsläget och 

deras metoder upplevs fungera efter förväntningar. De använder sig av sms, 

mail, brev, informationsblad och webbplatsen som marknadsföring för att 

försäkra sig om att alla får möjlighet att ta del av informationen. De skulle 

kunna tänka sig att använda facebook som kanal men det är endast med fokus 

på att meddela kunder vid olika tillfällen och vill inte använda tjänsten som 

marknadsföringskanal. Hade de haft en ansvarig för sociala medier hade de 

kunnat använda Facebook som kommunikationskanal för att informera och 

kommunicera med kunderna. Kunderna i sin tur väljer att kontakta företaget 

via mail eller telefon. Relationen mellan kund och företag är god men inte så 

nära som önskat. Med facebook som kanal hade relationen till kunderna 

kunnat förbättras.  

 

4.4 Resultat av Lasswell’s modell 
Här presenteras resultat av litteraturstudien i form av en modell inspirerad av 

och baserad på Lasswell’s Modell. Den första modellen visar resultatet av hur 
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företagets kommunikation till kunden ser ut. Den andra modellen visar 

kundernas kommunikation tillbaka till företaget.  

 

4.4.1 Företagets kommunikation till kunden 

 

 
Figur 8. Lasswell’s Modell. Kommunikation från företag till kund.  

 

I figur 8 ovan visas Lasswell’s Modell när kommunikationen går från företag 

till kund. Företaget vill marknadsföra sig på sociala medier för att bättre nå ut 

till den kundmassa de har idag. Genom att göra detta förväntas effekten bli 

kundnöjdhet och infångandet av en ny kundmassa. Modellen förklarar 

följande:  

 

Vem? “Företaget” 

Säger vad? Ny marknadsföringskampanj 

Genom vilken kanal? Facebook  

Till vem? Nuvarande kundmassa 

Med vilken effekt? Kundnöjdhet och lockandet av ny kundmassa 

 

4.4.2 Kundens kommunikation till företaget 

 

 
Figur 9. Lasswell’s Modell. Kommunikation från kund till företag.  
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I figur 9 ovan visas Lasswell’s Modell när kommunikationen går tillbaka till 

företaget från kunden. Kunderna vill använda sociala medier för att kontakta 

företaget och enklare nå fram med eventuella frågor. De förväntar sig att få 

svar och att företaget är aktivt dagligen för att ge snabb feedback. Kunderna 

vill även ha regelbundna uppdateringar och nyheter angående företaget och 

dess verksamhet. Effekten förväntas även här bli kundnöjdhet men även 

skapa ett ökat intresse. Modellen förklarar följande:  

 

Vem? “Kund” 

Säger vad? Fråga om produkt 

Genom vilken kanal? Facebook  

Till vem? Företag 

Med vilken effekt? Kundnöjdhet och ökat intresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Diskussion 
Under detta kapitel diskuteras enkätundersökning och kvalitativ 

intervju med inledning av de resultat som har erhållits. Det förs även 

diskussion kring Social Network Theory, Lasswell’s Modell och 

kommunikationsmodellen.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
Den data som framtagits ur de olika metoderna har visat en tydlig spegling 

mot litteraturen och skapat en tydlig och överskådlig bild av hur dagens 
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växande företag använder sig av sociala medier. Genom intervjuer och 

enkätundersökning visade nästan hundra procent av de tillfrågade företagen 

på ett stort intresse och gav tydliga och utvecklade svar. Detta hjälpte så klart 

till med att fastställa deras åsikter och sammanställa dem till ett slutligt 

resultat. 

 

Kundernas åsikter verkar ha ändrats markant, med utgångspunkt av detta 

arbete och senare studier om social media i företag. Utifrån den insamlade 

datan är företagen mycket nöjda med att marknadsföra sig på sociala medier 

och det finns ett mycket stort intresse hos de företag som inte använder social 

media i den utsträckningen. Jag drar då slutsatsen av att kunderna är nöjda 

och bidrar med mycket användbar information till företagen som gör att de 

kan skapa intressant och tilltalande marknadsföring. Det märks även utifrån 

senare utförda arbeten att företag idag gynnas av att använda sociala medier i 

sin verksamhet om det sköts på rätt sätt så att kunderna känner sig 

involverade, trygga och bekväma i den miljön. Morozan och Asandei (2014) 

visade i sin studie att med hjälp av marknadsföring via sociala medier kan 

företagsnamnet växa och bli känt bland nästan dubbelt så många personer än 

med traditionella metoder. Viljan att köpa produkter och tjänster bland 

kunder kan bli upp till fyra gånger högre. 

 

Några år tillbaka var det svårt för företagen att fånga intresset hos sina kunder 

genom att marknadsföra sig via sociala medier. Enligt en studie under 2010 

av Heller och Parasnis ansåg majoriteten av deltagarna att sociala medier är 

något som används personligen inom familj och vänner och de blandar inte 

gärna in utomstående. Företagen hade en egen uppfattning om vad kunderna 

vill ha men det var stor skillnad på vad kunderna själva egentligen tyckte. I 

utbyte av deras tid, godkännande och personlig data, förväntade de sig något 

konkret. De flesta företagen förväntar sig att social media skulle vara 

främjande för företaget men endast 38 procent av kunderna höll med, medan 

mer än 60 procent trodde att passion för ett företag eller varumärke var en 

förutsättning för stort engagemang på sociala medier. (Heller och Parasnis, 

2011) 

 

Resultatet av samtliga analyser gav ett positivt intryck av att deltagarna var 

tillförlitliga och gav ärliga svar vilket visar på ett pålitligt resultat. Tack vare 

deras erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation samt sociala 

nätverk kändes anses resultatet som pålitligt och användbart. Deltagarna i 

intervjuerna var mycket duktiga på att skapa intressanta diskussioner kring 

utvalda ämnen och visade ett stort intresse för studien. Datan som samlats in 

från enkätundersökningen anses även denna som trovärdig, på grund av att 

frågorna är obligatoriska och riktade. Dock var det knappt hälften av de 
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utskickade enkäterna som blev besvarade men det samlades in mycket 

användbar data utav de som skickade in sina svar.  

 

5.1.1 Sociala medier 

Utifrån sammanställningen och resultatet visas att de med låg erfarenhet 

endast använde sociala medier som nyhetstjänst och för att bibehålla 

kontaktnät. Samtliga ville dock utveckla sin verksamhet via sociala nätverk 

och utöka användningen. Det går därmed att fastställa att intresset finns hos 

många företag men att det kan handla om brist på tid och resurser som gör att 

företagen inte redan har börjat använda sociala medier i större utsträckning. 

Ett gott tecken är att de är fullt medvetna om mängden tid och engagemang 

som krävs för att marknadsföra sig på sociala nätverk. Thompson (2013) 

pratar om detta i sin artikel och han talar om vikten av att vara engagerad och 

mängden tid det krävs av personal för att göra kunderna nöjda och bibehålla 

intressanta diskussioner. Fördelen blir därmed att det byggs en tätare relation 

mellan företag och kund. Jag tycker att det är bra att företagen är så väl 

medvetna om vad som behöver göras för att i framtiden kunna bibehålla bra 

marknadsföring och kommunikation via social nätverk. De har klarat sig i 

många år utan att använda sig av sociala nätverk i bred grad eller över huvud 

taget men intresset var högt hos samtliga vilket kommer att hjälpa dem med 

framtida utveckling.  

 

De med hög erfarenhet använde sociala medier till främst marknadsföring 

men även till kundsupport och nyhetssökning och var aktiva dagligen till ett 

antal gånger i veckan. Ungefär hälften av företagen konstaterade att de ville 

utöka sin verksamhet på de kanaler som används i dagsläget men även genom 

att använda ytterligare kanaler. De berättar också att de gärna vill se mer 

aktivitet från medarbetare där de delar information och nyheter om 

verksamheten. De är mycket aktiva på sociala nätverk för att marknadsföra 

sig, lansera nya produkter och kommunicera med kunder och följare. Tack 

vare användningen av sociala nätverk anser de att det har de ökat den 

nuvarande kundkrets och följarna på Facebook och Instagram ökar 

kontinuerligt i rask takt samtidigt som antalet mail-prenumeranter minskar. 

Karapanos, Teixeira och Gouveia (2015) menar att de användare som 

befinner sig på Facebook berättar att tjänsten får dem att känna sig 

involverade och kan på ett enkelt sätt erhålla sociala interaktioner, tack vare 

att det underlättar att bibehålla nuvarande sociala relationer och skapa nya 

kontakter. Enligt Ungerman (2015) är det med hjälp av detta det blir enklare 

för företaget att ta reda på kundernas behov och önskemål då de bidrar med 

feedback och olika sätt för företaget att applicera målinriktad 

marknadsföring. 
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När det gäller de företag som redan har använt sociala nätverk i ett antal år, 

anser jag att det som kan förbättra deras framtoning är att bibehålla god 

kommunikation med befintliga kunder som sedan förhoppningsvis kan leda 

till att nya kunder anländer. Om företaget har god utstrålning och tar hand om 

sina kunder, är det så klart större chans att de blir rekommenderade till 

vänner, familj och så vidare vilket är flerfaldig kommunikation (Kadushin, 

2004)(figur 2).  

 

Begreppet socialt kapital har undersökts och visat på att företagets 

engagemang mot kunderna i sociala nätverk är väsentlig för att kapitalet ska 

vara högt och ha potential till framtida ökning. De företag som använder sig 

av sociala nätverk hävdar att detta har hjälpt dem att öka sitt sociala kapital 

genom att de har kommit närmare kunderna och har kunnat bibehålla den 

relation som skapats. Enligt Ethier (2006) är det sociala kapitalet det som 

även främjar verksamheten genom att varje enskild kund har egna kontakter 

som nås genom att de delar intressant material från företaget.  

 

Precis som social network theory illustrerar så existerar många olika kanaler 

av kommunikation inom ett nätverk. (Tauder, 2005) De företag som använder 

sociala nätverk idag ansåg att användningen hade hjälpt dem att utöka sin 

kundmassa och följare på de olika plattformar som används. Det kan bero på 

att deras marknadsföring har utvecklats genom åren vilket har gjort att nya 

kunder har blivit intresserade av deras produkter eller tjänster. Då det inte har 

redovisats någon specifik statistik på om det faktiskt är tack vare 

implementeringen av sociala nätverk går det inte riktigt att fastställa att det 

faktiskt hjälper företagen på ett så brett plan. Med tanke på förstudien och 

den insamlade datan anser jag att sociala nätverk är en stor bidragande faktor 

till att företag har ökat sin kundmassa men att det finns andra faktorer som 

spelar roll som då till exempel utvecklad marknadsföring. Det kan även 

handla om att företaget har en anställd som ansvarar för hanteringen av de 

utvalda nätverken, vilket gör att företaget får mer tid med kunderna och visar 

dem och deras intressen mer uppmärksamhet. Som sagt så finns det i detta 

arbete ingen specifik data som pekar på just varför företagets kundmassa har 

ökat, men informanternas upplevelser tyder på att det är mycket användbart.  

 

5.1.2 Marknadsföring 

De företag med låg erfarenhet anser att de måste bli bättre inom vissa 

områden av sin nuvarande marknadsföring och utveckla verksamheten 

genom förbättrade strategier. De anser även att det är mycket viktigt att vara 

uppmärksam mot sina konkurrenter men skulle aldrig kunna tänka sig ett 

samarbete. Endast en mycket liten del gav ett positivt svar. Personligen anser 

jag att ett samarbete tillsammans med så kallade konkurrenter skulle kunna 



 

 

 

 
Institutionen för 
informatik

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

Lnu.se  
 

44 

främja de nuvarande strategierna på så vis att man hjälper varandra och delar 

med sig av erfarenheter. Morozan och Asandei (2014) menar att med hjälp av 

sociala nätverk kan företagen utveckla sina strategier och nuvarande 

marknadsföring. Det går då att anpassa inlägg och nyheter vilket gör att 

kunderna riktas åt att diskutera en produkt eller tjänst. Utan sociala nätverk 

blir det alltså svårare för företaget att försöka rikta sina kunder åt att skapa 

diskussioner tack vare att de inte har någon kontroll eller överblick av vad 

som delas eller diskuteras. Jag tycker att därför välja att använda sociala 

nätverk i verksamheten kan ge företaget fler möjligheter att sprida sitt “rykte” 

och locka nya kunder.  

 

Marknadsföring anses inte vara något problem alls för de erfarna företagen, 

dock är det en mycket tidskrävande process. Det som visar sig vara mest 

omfattande är val av marknadsföringskanal tack vare att det finns ett så stort 

utbud idag. Vid en mer blandad målgrupp är det viktigt att vara aktiv via flera 

kanaler för att försäkra sig om att man har nått ut till samtliga. Att ta del av 

marknadsföring från konkurrenter anses som mycket intressant då det är 

viktigt att vara med i utvecklingen. De hade en positiv inställning till att 

samarbeta med konkurrenter för att utveckla dagens metoder för 

marknadsföring och en mindre del redogör för att de redan har ett aktivt 

samarbete med vissa konkurrerande företag. Thompson (2013) säger att med 

hjälp av sociala medier skapar företagen en relation till kunderna med hjälp 

av kommunikation och visat intresse av vad de har att säga. De får därmed en 

övergripande bild av vad kunderna vill se och applicerar detta i framtida 

marknadsföring. Kunderna får alltså en större chans för att få sin röst hörd 

och kan bidra med önskemål och tips om vad de önskar i framtida kampanjer. 

Därmed blir det även enklare för företaget att veta hur de ska gå tillväga för 

att skapa något som gör en så stor del som möjligt av kunderna nöjda.  

 

Att tillsammans analysera samtliga begrepp och deras koppling till varandra 

har visat att alla är lika viktiga att beakta om du avser att marknadsföra dig 

via sociala nätverk. Som modellen visar i figur 6 är kommunikationen mellan 

företag och kund och från kund tillbaka till företaget lika viktig för att bidra 

med god, genomtänkt och planerad marknadsföring. Utan kundernas 

feedback är det mycket komplicerat att skapa en kampanj som når ut till en så 

stor mångfald som möjligt. Ungerman (2015) nämner att användarna hjälper 

till att forma kanalen genom att dela dess innehåll vilket ger stor möjlighet 

för företag att ta reda på vad kunderna eftersträvar, vad de klagar på och 

deras åsikter angående företag och produkter inom liknande områden. De 

bidrar med feedback och skapar en relation mellan kund och företag och 

bidrar samtidigt med olika sätt för företaget att applicera målinriktad 

marknadsföring.  
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5.1.3 Kommunikation 

Kommunikation via sociala nätverk handlar inte endast om budskapet utan 

även om att vara tillmötesgående mot kunderna och lyssna på deras åsikter 

och kommentarer. Zhang och Vos (2014) Lägger stor vikt vid att det är 

viktigt att skapa möjligheter för samtliga följare att kunna skapa diskussioner 

och kunna reflektera över produkter och tjänster de är nöjda med, vilket i sin 

tur ger trygghet och förtroende för företaget. Lika viktigt är det att följarna 

ska kunna göra inlägg när de känner missnöje eller upplever svårigheter med 

en produkt eller tjänst och därmed skapa diskussioner på plattformen. Det är 

sedan mycket viktigt att företaget tar till sig den information som genereras 

och använder den för att vidareutveckla framtida marknadsföring för att 

försöka uppnå högsta möjliga kundnöjdhet. Thompson (2013) berättar att 

sociala nätverk bör ses som ett verktyg att kommunicera och nå ut till sina 

kunder och följare och använda valda kanaler för att hjälpa kunderna med 

svåra val och lösa eventuella problem och hinder.  

 

De med lägre erfarenhet kommunicerar med kunderna via mail, brev och 

telefon. När kunderna ska informeras om mycket viktig information skickas 

detta ut via mail eller brev för att försäkra att alla blir meddelade. När 

kunderna ska kontakta företaget väljer de att göra detta via mail eller telefon. 

Hos de flesta är relationen till kunderna ganska bra medan ett litet antal har 

sämre relation till sina kunder. Jag återkommer här till Zhang och Vos (2014) 

som säger att genom sociala nätverk får kunderna en möjlighet för diskussion 

och kan ge företaget både bra och dålig feedback vilket företaget i sin tur tar 

till sig och använder för att utveckla framtida marknadsföring. Jag håller med 

Zhang och Vos då jag anser att sociala medier absolut kan hjälpa företagen 

att komma närmare sina kunder. Speciellt de som hade ganska dåligt 

förhållande till dem. De kan då öka sin attraktivitet genom att visa att de bryr 

sig om kunderna och vad de har för åsikter och önskemål. Att använda sig av 

endast mailutskick och brev kan jag anse vara aningen riskabelt då det är 

enkelt att slänga så kallad “reklam” utan att titta så noga på det. Samma gäller 

för mail som man kan anse som “skräppost”, men då företagen har klarat sig 

bra med de metoderna tidigare, har de absolut bra erfarenhet inom de 

områdena för marknadsföring.  

 

De med hög erfarenhet kommunicerar med kunderna via mail och sociala 

nätverk men viktiga nyheter kan även skickas ut via brev. Samtliga verktyg 

används när de vill försäkra sig om att nyheterna når ut till samtliga kunder. 

Kunderna väljer att kontakta företagen via mail men det kan även ske via 

sociala medier eller genom telefonsamtal. Relationen till kunderna är mycket 

viktig och är god bland samtliga företag och Goodwin (2009) säger att om 

man som företag eftersträvar kundnöjdhet förväntas man vara väldigt mån 
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om den nuvarande kundkretsen och ha regelbunden och öppen kontakt med 

alla. Vilket jag håller med om då kunderna måste känna sig 

uppmärksammade för att stanna hos företaget och inte lockas av 

konkurrenterna. För att det ska vara en prioritering inom företaget krävs att 

relationen mellan medarbetare är god, annars kan företaget löpa stor risk för 

att förlora kollegor och kunder. All kommunikation inom en verksamhet är 

mycket viktig (Goodwin, 2009). Morozan och Asandei (2014) återkommer 

till att kommunikationen blir även stor kunder emellan vilket spelar stor roll 

då de aktivt kan kommunicera med varandra och ge positiva referenser till 

sina vänner genom de olika sociala medier som används, precis som jag 

nämnde innan. De använder utvalda medier som främsta informationskanal 

men det är mycket vanligt att kunder kontaktar företaget genom dessa för 

frågor, tips och råd. De skapar även aktiva diskussioner där de samtalar med 

varandra om en specifik produkt eller annan relevant nyhet. Tack vare detta 

kan företaget vara med i utvecklingen genom att lyssna på sina kunder och 

anpassa kampanjer och lanseringar efter deras önskemål och behov. Då 

målgruppen är mycket spridd och blandad kan detta ibland vara mycket svårt, 

men som jag skrev tidigare så är det mycket svårt att försöka göra alla hundra 

procent nöjda. Något som var viktigt för ett av företagen att ta upp, under 

slutet av en intervju, var att det är mycket tidskrävande att vara aktiv på 

sociala medier. Speciellt om man har så pass många följare som de har som 

gärna skapar intressanta konversationer och diskussioner som är värda att 

följa. Precis som Thompson (2013) pratar om. Det är mycket viktigt att vara 

medveten om mängden tid som man behöver lägga ned i användandet av 

sociala medier i sitt företag. 

 

5.2 Metodreflektion 
Det ligger mycket mer arbete bakom för att kunna specificera en passande 

och hjälpsam strategi för nya användare och med den ständiga utveckling 

som hela tiden förbättras och moderniseras är det svårt att fastställa 

utmärkande riktlinjer. Det som går att göra är att utveckla den forskning som 

finns idag för att underlätta för företagens användning och hjälpa dem att 

komma igång med användningen och planering av framtida kampanjer och 

upprätthållande av kommunikation med kunder och följare.  

 

5.2.1 Förstudie 

Förstudien genomfördes för att komma närmre företaget som jag samarbetar 

med och för att få en tydlig bild av vad de önskar se som resultat. För att 

skapa en avslappnad relation användes brainstorm för att tillsammans komma 

fram till vad arbetet skulle kretsa kring och vad som var rimligt att se som 
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slutresultat. Genom detta skapades ett ömsesidigt förtroende för varandra 

vilket gjorde det mycket lättare att fortskrida med arbetet.  

 

Det var även viktigt för mig att skapa en egen bild och uppfattning om 

företaget och deras verksamhet för att sedan kunna anpassa forskningen efter 

ett resultat som i slutändan kan passa dem. Deras erfarenheter är mycket 

intressanta och användbara och det är viktigt att kunna försöka förstå deras 

argument i framtida dialoger och diskussioner. (Statens Medicinsk-Etiska 

Råd, 2008) Metoden bidrog med information om företaget, personal och 

verksamhet. De informerade mig om kunder, samarbetspartners och 

presenterade sig själva och varje anställdas arbetsuppgift. Detta för att ge en 

tydlig bild över vad de arbetar med och huruvida projektet skulle fortskrida. 

Företaget blev sedan informerad om upplägget av arbetet och fick möjlighet 

att lära känna mig och det jag önskade arbeta med och lära mig genom att 

arbeta gentemot dem. Förstudien gynnade relationen till företaget och 

resterande arbete blev tryggt och avslappnat. Det är viktigt att på detta vis 

externalisera sina tankar och idéer för att kunna se dem ur en annan 

synvinkel. Det gör att man får något att reagera på och reflektera över på ett 

annat vis. (Löwgren och Stolterman, 2004) Genom de tidiga möten som hölls 

tillsammans med företaget, kunde båda parterna få ut sina tankar för att sedan 

diskutera och reflektera över dem.  

 

All information som erhölls om företaget har varit mycket användbar för 

forskningen och grunden för metodval och litteratursökning. Tack vare 

företagets goda relation till kunder och partners bidrog detta med användbar 

information till att välja passande metoder för datainsamling och väl 

utformade frågor till de kommande intervjuerna och enkätundersökningen. 

Tillförlitligheten för företaget har varit mycket hög då arbetet är anpassat 

efter deras önskemål och samtliga anställda har visat stort intresse för arbetet 

och det kommande resultatet. För att få ut det mesta av förstudien hade jag 

velat vara mer påläst inom området. Uppstarten var ganska långsam och jag 

tror att det hade underlättat markant om målet med forskningen hade varit 

planerad från start. Då hade det varit enklare att utveckla diskussionerna och 

komma med idéer i ett tidigare skede.  

 

5.2.2 Enkätundersökning 

Det samlades in mycket användbar data angående sociala medier, 

marknadsföring och kommunikation. Utifrån det slutliga resultatet syns det 

ett tydligt mönster och spegling mot litteraturen. Tack vare detta är jag nöjd 

med mängden data som samlats in och dess kvalitet. Litteraturen har hjälpt 

till att forma frågorna för att anpassa svaren efter den data som jag önskat 

utvinna för att sedan kunna besvara forskningsfrågan.  
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Enkätundersökningar är både positiva och negativa. Det är mycket enkelt att 

rikta frågorna åt det svar man önskar erhålla och det går att hjälpa personerna 

på traven genom att ge alternativ eller flervalsfrågor. Dock är det just detta 

som kan göra att metoden är lite mindre bra än till exempel intervjuer. 

Personerna som svarar blir riktade åt att svara på ett anpassat sätt och har inte 

samma möjligheter att utveckla sina svar som under en intervju. Det är inte 

alltid intresset är lika stort för att svara på en enkät som att bli besökt av en 

person och få genomgå frågeställningar och föra en diskussion person till 

person. Av egna erfarenheter har jag fått uppfattningen om att det är mer 

intressant att bli intervjuad och besökt av en student vilket kan vara resultatet 

av att vi människor vill känna oss involverade och skapar gärna diskussioner 

med varandra.  

 

Positivt med enkät är att den insamlade datan kan kännas mer trovärdig 

genom att det ofta är ett stort antal personer som svarar på samma frågor på 

ett liknande vis, vilket ger en stor mängd likartat data. Det är svårt för 

deltagarna att strunta i att svara ärligt då det redan är ett simpelt upplägg och 

på ett sätt serverar svaren som fylls i med ett enkelt tryck. Det syns även 

tydliga avvikelser från resterande personer om någon inte skulle vara 

uppriktig med sina svar och det är enkelt att plocka bort deltagarens resultat. 

Tack vare att det är ett ansenligt antal personer som har svarat på enkäten, 

finns det hög tillförlitlighet för den insamlade datan och den känns därmed 

trygg att använda i detta vetenskapliga arbete.  

 

Det jag hade velat är att fler företag hade svarat på enkäten för att ytterligare 

styrka resultatet, vilket nog hade varit en möjlighet om enkäten skickats ut 

tidigare. Tack vare en sen start och viss osäkerhet på ämne senarelade det 

skapandet av enkäten vilket gjorde att den skickades ut senare än planerat.  

 

5.2.3 Kvalitativ intervju 

Genom att använda kvalitativa intervjuer för datainsamling har jag fått 

komma närmre ett antal företag och deltagit i spännande diskussioner. Det 

ger värdefulla erfarenheter av att besöka företag och utföra intervjuer genom 

att det förvärvas propositionell kunskap. Detta är kunskap som kan utvinnas 

genom att lyssna på ett föredrag, delta i diskussioner eller läsa en bok 

(Johansson, 2015). Intervjuer ger möjlighet att diskutera frågorna och svaren 

i jämförelse med enkätundersökning. Du får även möjligheten att inleda 

intervjun med en kort presentation av dig själv för att göra informanten 

avslappnad och bekväm för de kommande frågorna. Det är viktigt att 

informera deltagaren eller deltagarna om deras anonymitet för att ge 

ytterligare säkerhet åt denne vilket kan ge mer utvecklade svar och skarpare 
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diskussioner. Med hjälp av denna metod lärde jag mig mycket av att utveckla 

konversationer och istället diskutera frågorna och svaren tillsammans med 

informanterna. Det företag med mest erfarenhet var mycket intressant att 

intervjua då personen visade ett stort intresse för frågorna och hade inga 

problem med att utveckla sina svar. Istället för att få ett enkelt svar på varje 

fråga fick jag delta i diverse diskussioner om företaget, deras verksamhet och 

hur de bedriver marknadsföring och kommunikation genom social media.  

 

Att genomföra intervjuer ger även ett större intryck av personen, dess 

värderingar och framför allt kroppsspråket. Genom att vara uppmärksam och 

ta till sig dessa intryck är det relativt enkelt att se om personen är avslappnad 

eller spänd, intresserad eller ointresserad. Med hjälp av detta kan du sedan 

försöka anpassa frågor och diskussioner efter informantens tillfälliga 

befinnande för att, om nödvändigt, försöka förbättra situationen och hjälpa 

informanten att bli mer avslappnad och öka dennes intresse för ämnet och 

frågeställningarna. Du försöker alltså dela en annan persons känslomässiga 

upplevelse genom att lyhört utnyttja de egna upplevelserna av personens 

känslomässiga och kroppsliga reaktioner i särskilt utsatta situationer. (Statens 

Medicinsk-Etiska Råd, 2008, sid.19) 

 

För att ytterligare stärka företags åsikter angående social media, 

marknadsföring och kommunikation hade jag velat kontakta fler företag och 

genomföra fler intervjuer. Tyvärr fanns det inte möjlighet till detta på grund 

av tidsbrist och svaga möjligheter till att kontakta ytterligare företag.  

 

5.2.4 Social Network Theory 

Social Network Theory har varit med i bakgrunden genom hela arbetet. Den 

har varit till hjälp vid skapande av enkät och upplägg av intervjufrågorna. 

Målet har varit att ta reda på enkelriktad och dubbelriktad kommunikation 

(Kadushin, 2004), från företaget till kunderna och kommunikationen från 

kunden tillbaka till företaget (figur 1), och hur detta bör utföras för att ge 

ökad kundnöjdhet. Här har Lasswell’s modell varit med och bidragit med 

modeller över hur detta skulle se ut om företaget och kunderna använder 

sociala medier för att nå ut till varandra.  

 

Samtliga delar som jag har förklarat och redogört för under kapitel 2.1 av 

SNT har varit delaktiga i litteratursökningen för att få fram relevant litteratur 

som under arbetets gång har hjälpt till med att komma närmare ett svar på 

forskningsfrågan. Jag tycker att teorimodellen har varit mycket användbar 

och relevant, vilket har märkts tydligare under utvecklingen av forskningen. 

Allt eftersom jag fann användbar litteratur blev det tydligare hur teorin skulle 

användas för att stärka forskningen och besvara forskningsfrågan.  
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Den har hjälpt mig att skapa tillförlitlighet för arbetet och själv förstå vikten 

av sociala medier som marknadsföringskanal och kommunikationsverktyg. 

De möjligheter som finns för att utveckla företaget är många och om de 

används på rätt sätt går det att tillslut utöka sin verksamhet. Det är essentiellt 

att behandla samarbete, konkurrens och handel som lika stora delar för att 

utvecklas och tillsammans kan dessa hjälpa företaget att utvecklas. (Ethier, 

2006) 

 

Att anse denna teori som relevant i början av arbetet tog tid. Det var 

tidskrävande att hitta relevant litteratur angående teorin och det var även 

mödosamt att förstå principen och förklara det relevant för forskningen. Att 

sedan ha i åtanke att ta med teorin genom samtliga delar av arbetet var svårt 

men mödan värt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Avslutning 
Under följande kapitel redogörs för slutsatsen av arbetet, besvarande 

av forskningsfråga och förslag till fortsatt forskning.  
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6.1 Slutsats 
Syftet med denna rapport har varit att ta reda på upplevelsen av hur gynnsamt 

det är för ett företag att använda sociala nätverk i sin verksamhet och på 

vilket sätt det kan göras. Den forskningsfråga som ska besvaras är följande:  

 

“Med hög användning av sociala medier idag anses detta som en bra 

kommunikationskanal för företag, men hur upplever dagens användare att 

det egentligen är att använda sociala medier i företaget?”  

 

För att besvara forskningsfrågan inleddes projektet med en förstudie 

tillsammans med företaget i fråga och fick därigenom fram tre fokusområden 

som var väsentliga för att ta reda på hur betydelsefulla sociala nätverk kan 

vara om det används inom ett företag: Sociala medier, marknadsföring och 

kommunikation. Genom noggrann litteraturstudie har jag har belyst dessa 

områden och redogört för vikten av att kombinera dem vid användning i 

verksamheten. Sociala medier har visat sig vara mycket användbara för 

marknadsföring och för att bibehålla kontakt och relationer med samtliga 

kunder. Marknadsföring är en mycket stor och viktig del och bör tänkas 

igenom noga och anpassas efter vald mediekanal för att bidra med högsta 

möjliga kundnöjdhet. Kommunikation är det främsta och mest väsentliga 

området att ta i akt när man bedriver en verksamhet. Vid god kommunikation 

med kunderna upplevs detta bidra till förbättrad marknadsföring och ett 

potentiellt lockande av ny kundmassa.  

 

Användningen av social media i företag upplevs vara mycket användbar och 

anses gynna verksamheten genom att det kan skapa en tätare relation till 

kunderna och även eventuella partners. Detta kan i sin tur leda till ökad 

kundnöjdhet och lockandet av ny kundmassa då nöjda kunder gärna delar 

med sig av företagets marknadsföring och nyheter. Dock krävs det noggrann 

genomtanke, planering och är mycket tidskrävande för att förmå sig att göra 

samtliga kunder nöjda genom att delta i viktiga diskussioner och visa intresse 

för deras kommentarer och eventuella önskemål. Det kan därför vara 

användbart att ha en anställd som ansvarar för detta. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Som förslag till fortsatt forskning hade det varit intressant att se kundernas 

perspektiv av studien. Hur vill de ta del av marknadsföring från intressanta 

företag och vad har de som kriterier för att kommunikationen ska räknas som 

godtycklig och tillmötesgående? Det hade även varit medryckande att se ett 

utvecklat resultat av just detta arbete. Om företag anser informationen som 

intressant och användbar och sedan utveckla studien efter deras åsikter och 
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framtida erfarenheter av att börja använda sociala medier i verksamheten. 

Finns det någon definition av hur sociala nätverk gynnar företagen och i så 

fall hur ska det användas på bästa sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Bilagor 
 

Bilaga 1 

Vilka sociala medier använder ni er av inom företaget? 
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Bilaga 2 

Skulle ni vilja utöka er användning? I så fall med hjälp av vilken/vilka 

kanaler? 

 
 

Bilaga 3 

Hur ofta använder ni sociala medier? 

 
 

Bilaga 4 

Hur kommunicerar ni med befintliga kunder? 

 
 

Bilaga 5 
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Hur informerar ni kunder om viktig information? 

 
 

Bilaga 6 

Intervjufrågor 

1. Vilka sociala medier använder ni er av i dagsläget? 

2. Skulle du vilja använda dig av sociala medier? eller utöka din 

användning? I så fall vilka? 

3. Hur ofta använder du dig av sociala medier? 

4. Vad är det du främst använder sociala medier till? 

5. Känner du att man på något vis kan förbättra dagens upplägg av 

sociala medier? 

6. Skulle du vilja marknadsföra dig genom sociala medier? 

7. Om nej på föregående fråga, vad är det som hindrar dig från att göra 

detta och vad 

skulle få dig att använda sociala medier som marknadsföringsverktyg 

idag? 

8. Hur upplever du att det är att marknadsföra sig som företag? 

9. Hur vill du helst ta del av marknadsföring från andra företag? 

10. Hur nöjd är du med sättet att marknadsföra dig idag? 

11. Hur kommunicerar ni med kunder? 

12. Hur skulle du vilja kommunicera med kunder? 

13. Hur väljer kunden att kontakta er? 

14. Har ni fått förfrågan om att använda sociala medier för 

kundsupport? 

15. Hur informerar ni kunder om viktig information? 

16. Hur ser kunderna på detta som verktyg? 

17. Har ni en god relation till kunder idag? 

18. Tror ni att den nuvarande relationen kan förbättras? I så fall 

hur? 

19. Har ni en god relation inom företaget? 

20. Tror ni att den nuvarande relationen kan förbättras? I så fall 

hur? 

21. Har ni deltagit i någon form av samarbete med konkurrenter?  

22. Anser du att hålla kontakt med konkurrenter är viktigt för 

företaget? 
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23. Skulle du kunna tänka dig att samarbeta med andra företag för 

att komma fram till ett bra sätt för marknadsföring? 

24. Avslutning: Har du något att tillägga? Frågor? 
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