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“The Web has changed everything. And the Social Web is empowering a new class of authoritative 

voices that we cannot ignore.” S. 1 Solis et al. (2009) 

 

 

  



 

 

   

 

 

Sammanfattning 

Titel:  Sociala Medier – Utifrån ett marknadsperspektiv.  

Författare:  Leonard Pauve 

Handledare:  Leif Rytting 

Examinator:  Leif Marcusson  

Nyckelord:  Sociala Medier (SM), Facebook, Användare, User Generated Content (UGC), Disruptiva 

teknologier,  Twitter, Kommunikation, Dialog, Servicescape, Relationsmarknadsföring. 

Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga SM ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta 

görs genom att redogöra för dess karaktär samt studera möjligheter och svårigheter som kretsar kring 

fenomenet.  

Metoden som använts är kvalitativ och studien bygger på samlad empiri från fem intervjuer. 

Informanterna har varierande anknytning till SM i sin vardag och yrkesroll vilket varit medvetet för att 

få en så nyanserad bild som möjligt av ämnesområdet. Intervjuerna finns presenterade i sin helhet som 

bilaga. På grund av bristande forskning och litteratur inom ämnet har stor del av den samlade teori 

hämtats in från olika artiklar på internet. Dessa artiklar har vid applicerbara och relevanta tillfällen 

koppats teoretiskt med annan litteratur kring tjänstemarknadsföring och kommunikation.  

Studien visar att företag och organisationer har mycket svårt att greppa SM:s otroligt snabba framväxt 

och hur man som organisation ska förhålla sig till området. Den bakomliggande tekniken och de 

nya ”arenor” och plattformar där allt äger rum skapar en komplex dimma över något som i grunden 

handlar om kommunikation. Kommunikation gentemot sina målgrupper och målgrupperna emellan. 

Komplexiteten skapar för många företag och organisationer ett paralyserat tillstånd.  

SM:s framfart har medfört att det har skett ett, från företagarens synvinkel, obehagligt maktskifte från 

företagen till konsumenten eftersom kunden fått helt nya verktyg för att dela, gilla eller ogilla. Kundens 

upplevelse sprids inte längre enbart genom mun till mun metoden utan upplevelser, positiva som 

negativa, delas konstant individer emellan på olika sociala plattformar. Som företagare har man två val, 

antingen står man vid sidan och observerar vad som sker, eller så implementerar man 

kommunikationsstrategier för hur man på bästa sätt ska delta i dialogen och på så vis möta sina kunder 

i de olika tillstånd de befinner sig i.  

 

 



 

 

   

 

 

Abstract  

This essay is about Social Media and how its appearance has changed the overall communication 

between companies and consumers. Entrepreneurs and organizations have previously been used to a 

one-way communication when it comes to marketing, sending a message to different audiences in hopes 

that the message will increase brand awareness and create more sales. With Social Media, instead, the 

dialogue between customers takes place constantly in real time. Whatever company chooses or does not 

choose to engage in the new communication channels, they can be sure that the discussions between 

consumers whether the service was good or not, or whether the product was high or low quality will 

take place regardless. The question companies must ask themselves is if you want to participate in the 

dialogue or not. 

The new communication landscape has shifted the power position to consumers since the story of the 

possible dissatisfaction can be spread to huge numbers of people. 

The Disruptive Technology section in this essay deals with the technological development underlying 

the rapid development. It's about technical platforms such as Facebook, Twitter and Linked In, which 

simplifies and become a new tool for effective communication between consumers and between 

businesses and consumers. 

The study is based on interviews with people who all have different social media experiences, describing 

their views on the phenomenon, how companies and organizations should adapt, and what opportunities 

and difficulties that exists. 

The most important outcome of the study is that all companies that have their target groups in social 

media should consider a planned presence. It is about developing a suitable strategy for the presence 

and ensuring that the product you deliver is well suited to the social media platform. Another important 

conclusion is that the approach companies should have is to give rather to get. Companies should 

therefore think about how to create added value for customers through better service, tips and advice 

and through this hope to get so much goodwill that it can create indirect sales or brand-building benefits. 
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1 Inledning  

Avsikten med detta kapitel är att återge uppsatsens ämne samt ge en inblick hur det speglar och formar 

samhällsutvecklingen. Målet är att läsaren ska få en god förståelse för detta, genom att ta del av exempel 

och på så vis få en bild av grundläggande mekanismer som kan relateras till studiens problemställning. 

Vidare leds läsaren in i en problemdiskussion följt av en problemformulering. Slutligen framställs 

uppsatsens syfte och avgränsningar och förklaringar.      

1.1 Bakgrund  

Agenda är ett av Sveriges televisions samhällsprogram. Om programmet kan man på SVT:s webbplats 

läsa följande: 

”Det direktsända Agenda fördjupar de viktigaste händelserna i Sverige och världen varje söndagskväll. 

Programmet sätter också agendan för kommande veckas debatt, lyfter upp nya ämnen och skildrar 

trender på uppgång”.  

Den trettionde augusti 2009 har programmet höstpremiär och ett av kvällens huvudämnen är social 

media och hur fenomenet förändrat förutsättningarna på den globala marknaden och gett 

slutkonsumenterna mer makt. Ett reportage som illustrerar detta är hämtat från ett numera omtalat fall i 

USA. Berättelsen handlar om en inte alls välkänd countrysångare vid namn Dave Carrol, som en gång 

flög med flygbolaget United Airlines. Under resan gick Carrols gitarr sönder och när flygbolaget 

vägrade ge honom ersättning hämnades Carrol med att sprida berättelsen i en musikvideo på 

internetsajten YouTube. (YouTube ägs av söktjänstbolaget Google och är väldens största hemsida för 

rörliga bilder). Videon skildrar på ett ironiskt och humoristiskt sätt hur flygplatsens bagagehanterare 

som ska lasta planet istället ägnar sig åt att kasta gitarrer till varandra, där varje kast följs av en miss. 

Den ironiska sångberättelsen tillsammans med de humoristiska, rörliga bilderna och de bakomliggande 

countryrytmerna, smutskastar flygbolaget på ett både roligt och elakt sätt. Resultatet av musikvideon 

blev att fem miljoner människor världen över, fick reda på hur United Airlines, åtminstone i detta fall 

hanterade sin kund. En annan oväntad konsekvens var att åtskilliga förargade kunder ringt och velat 

avboka sina biljetter. Eva Ossiansson som medverkat i programmet, doktor i företagsekonomi som 

forskat om fenomenet Sociala Medier (SM), menar att maktbalansen mellan kunder och företag drastiskt 

har förändrats de senaste åren.  Hon framhåller hur man i tidigare, pratade i termer av att en missnöjd 

kunnat kan sprida dåligt rykte till tio andra, men att en kunds missnöje idag, genom SM, kan spridas till 

flera miljoner människor.  
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Hast et al. (2008) redogör för flera grundläggande skillnader i samhället, efter den förändring författarna 

benämner det digitala skiftet. Innan detta skifte var det omöjligt att få en bild av det totala utbudet av 

TV-apparater på marknaden, anser författarna. Tidigare vände sig kunden till försäljaren för att få råd 

och sedan fick kunden pruta på priset. I dagens digitaliserade samhälle, menar skribenterna att Internet 

spelar en nyckelroll för konsumenterna i nästan alla beslutssituationer. Författarna anser att Internet idag 

används i en sådan hög utsträckning att kunden inte nödvändigtvis ber försäljaren om råd utan istället 

jämför de olika produkterna på hemsidan Pricerunner. Vidare frågar kunden någon ny vän på Internet 

om vilka företag och varumärken som bör ses som tillförlitliga. Denna informationsspridning i form av 

produktfakta, utbud, anseende och rykte sprids på samma sätt, även i de fall informationen avser sådana 

produkter människor anser att man inte bör köpa (Jansen 2009). Internet har med andra ord blivit en 

mötesplats för människor där man delar med sig av bra och dåliga erfarenheter. Både positiv och negativ 

word of mouth sker ständigt inom miljontals sociala nätverk och all information är både påverkande och 

bidragande faktorer i konsumentens beslutsprocess (Hast et al. 2008).   

Boyd et al. (2007) menar att Sociala nätverkssajter eller communities, främst avser de sidor som tillåter 

människor att personifiera sig själva, genom att skapa en egen profil där kön, ålder och intressen 

presenteras efter ett visst system. Sunden (2003) hävdar att det i denna värld, finns stora friheter för 

individen att kunna vara den han eller hon vill vara. Vidare belyser Boyd et al. (2007) två andra viktiga 

grundstenar i dessa sajters konstruktion. Den första är att en applikation finns som visar vilka som deltar 

i den enskilda individens nätverk. Den andra är en applikation som visar hur sajtens medlemmar 

interagerar och aktiverar varandra. Vad dessa sajter slutligen har gemensamt enligt Hast et al. (2008) är 

att de är en plats där individer möts för att träffa likasinnade, upprätta kontakter och dela intressen. 

Internets roll i sammanhanget är enligt Riegner (2007) att det 24 timmar om dygnet ger människor 

möjlighet att skapa virtuella relationer genom att interagera och kommunicera med individer. Detta ger 

människor känslan av gemenskap och tillhörighet vilket i sin tur skapar en viktig mening med livet. 

Vidare förstärks identiteter till exempel i sammanhang då individer påverkar och ställs emot andra 

individers uppfattningar och självbilder. Dock betonar författaren att surfarens ändamål och syften med 

internetanvändandet är ytterst personliga. Somliga söker kontakt och gemenskap medans andra 

använder verktyget av praktiska skäl (Riegner, 2007).   

1.2 Problemdiskussion 

Solis et al. (2009), Hast et al. (2008) och Weber (2009) menar att SM och Web 2.0 avser den 

samhällsmekanism som lett till en demokratisering av informationsrörelsen på samtliga plan. I allt från 

hur information skapas och lagras till hur den vidare sprids, delas och presenteras, har dess främsta 
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makthavare och skapare blivit konsumentens eller folkets. Sändaren har gått från att ha varit en enskild 

aktör, exempelvis ett företag riktandes mot en den stora massan till att ha blivit en stor massa, bestående 

av mängder vanliga människor verkande inom sociala nätverk, som sänder budskap till varandra. 

Resultatet av detta är enligt författarna att maktbalansen förändras drastiskt samtidigt som mängder av 

etablerade företagsmodeller rubbas.  

En undersökning, utförd av World Internet Institute (2009) visar att cirka 400 000 människor i Sverige 

skrev på en egen blogg samtidigt som man kan konstatera att ”betydligt fler” läser och kommenterar på 

andras bloggar. Samma undersökning visade att 4 av 10 av Sveriges internetanvändare medlemmar i 

någon form av community.  Hast et al. (2008) gör en koppling mellan det sociala nätverksbyggandet 

som sker i rasande fart och att Sverige är ett av världens singeltätaste länder. Kullin (2009) och Findahl 

(2009) menar att unga kvinnor är starkt överrepresenterade i den svenska bloggstatistiken. Christensen 

(2003) benämner de innovationer som föregående stycke beskriver skakar om etablerade 

företagsmodeller för disruptiva innovationer. Några exempel på aktörer, som vuxit sig starka de senaste 

åren, påverkat många människor och organisationer och som ofta nämns i samband med sociala 

medieaktörer är Facebook, Myspace och Twitter. Den 15 september 2009 skrev Mark Zuckerberg, ägare 

och grundare av kommunikationstjänsten Facebook, vars syfte är att behålla kontakten med sina vänner, 

att tjänsten uppgått till trehundra miljoner användare. Myspace som är en av Facebooks konkurrenter 

har som mest omsatt 900 miljoner dollar på ett år (Leijonhufvud, 2009). Denna sida möjliggör, utöver 

skapandet av en personifierad profil, att artister och musikskapare ska kunna ladda upp egen producerad 

musik i syfte av att nå publicitet (myspace.com). På Twitters hemsida (Twitter.com) framgår det att 

tjänsten är en Microblogg, vilket innebär att vem som helst, när som helst, förutsatt att man är medlem, 

kan uppdatera individer inom samma nätverk om vad de gör eller vad som är på gång. Denna information 

presenteras precis som en blogg på en slags logg i anslutning med datum, klockslag och det är också 

möjligt att ladda upp bilder (Mayfield, 2008). Java et al. (2007) har kartlagt de främsta underliggande 

drivkrafter hos Twitteranvändarna och kommit fram till ett resultat som påminner om det Riegner (2007) 

konstaterat hos internetanvändarna i allmänhet. Detta var att användarna ville dela med sig av 

information, skapa dialog med människor och knyta kontakter med likasinnade och på så vis känna 

tillhörighet.   

Akritidis (2009) menar att bloggar de senaste åren har kommit att utvecklas till en av de mest 

uppskattade tjänsterna på nätet. Syftet är enligt skribenterna att människor vill utrycka sina åsikter, 

upplevelser om olika saker. Det kan till exempel vara om en produkt, event eller vilket ämne inom ett 

specifikt intresseområde. Hast et al. (2009) menar att bloggosfären har som gemensamt att vem som 

helst kan vara producent och konsument. Vidare anser Akritidis (2009) att bloggare ofta diskuterar 

aktuella ämnen i samhället. Många besökare läser detta och kommenterar sedan olika inlägg. På så vis 
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skapas en två eller flervägskommunikation eftersom flera personer kan vara med och delta i 

konversationen. Akritidis (2009) och Solis et al. (2009) anser att denna ”deltagande journalistik” av 

bloggar, har fått en sådan inverkan att författare inom marknadsföring som Keller och Berry (2003) har 

väckt frågan hur aktörer genom olika metoder ska kunna implementera strategier för att kunna påverka 

inflytelserika bloggare, för på så vis nå fram till den stora massan med sina budskap. 

Grönroos (2008) och Vargo och Lusch (2006) är två av flera kända författare som noggrant poängterar 

mervärdet som skapas då kunder engagerar sig och gemensamt försätter egna resurser i exempelvis en 

tjänsteprocess. När detta fenomen uppstår benämner författaren konsumenter ”coproducer”. Kunderna 

är med andra ord ”medproducenter” av tjänsterna.  Grönroos påtalar dessutom betydelsen av att 

underhålla de processer över internet som på ett eller annat sätt bidrar till att mervärde skapas kring en 

vara eller en tjänst. Rytting (2006) redogör för kundens medverkan som värdeskapare då han talar om 

två typer av processbidrag, nämligen informativa och fysiska. 

Hast et al. (2008) anser att sociala nätverk bygger på en slags samverkan men att det finns andra 

drivkrafter än att bara vilja bygga relationer. En av dessa, och kanske den främsta inom bloggosfären  är 

enligt skribenterna viljan att synas och bygga en bild av sig själv, ”att bli någon”. Med andra ord skapa 

en historia som kan kopplas till sin identitet.     

I reportaget från den trettionde augusti, Agenda Sveriges Television, som refererats till ovan, hävdas det 

att svensken i de sammanhang den eftersöker något på Internet, använder den största söktjänsten Google, 

nio gånger av tio. Företaget Google äger också YouTube, världens största sajt för rörliga bilder, samt 

mailtjänsten Gmail som är på väg att bli världens mest använda. Reportaget visar att dessa precis nämnda 

tjänster som oftast är gratis, bara är en del av företagets totala mängd tillhandahållande tjänster. Googles 

främsta inkomstkälla kommer från de annonser som vid olika söksituationer hamnar vid sidan av 

tjänsterna. Denna reklam är skräddarsydd vilket innebär att den är anpassad efter vad användaren visat 

intresse för på Internet. Ett av Googles senast påbörjade största projekt är att scanna in alla världens 

böcker, trettio miljoner volymer och lägga ut de på internet. (Agenda, SVT. 30 augusti. 2009) 

Lindström (2009) har intervjuat Lisa Rönnberg, webbansvarig på reseföretaget Ving som satsat brett 

inom de nya marknadsföringskanalerna medan många andra företag fortfarande avvaktar. Rönnberg 

menar att företagets satsning främst grundar sig i att företaget velat delta i en diskussion de upptäckt 

hade skapats på andra Internetsidor än Vings egna. I artikeln framgår att reseföretaget redan 2005 

började ladda upp och presentera sina resor på YouTube. Idag syns verksamheten även på 

kommunikationssajterna Twitter och Facebook. 2008 startade företaget ”Facebookgruppen” som idag 

drygt 4000 medlemmar, berättar Rönnberg. Facebook håller på att bli en avgörande kontaktyta, tillägger 

hon och säger att kanalen redan används för att svara på frågor och ge tips till företagets kunder. 
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Verksamhetens hemsida som också har en blogg, anpassas enligt Rönnberg nu efter att interaktiviteten 

ska öka samt att kunderna ska kunna bidra och lägga in eget material. Avslutningsvis säger hon att aktivt 

deltagande, genom god dialog gör att företag kan påverka vad som sägs på SM.  

Att navigera ut på SM följer inte de naturlagar som företagsledaren är van vid anser de Leeuw (2009), 

Internetchef på Avanza Bank. Han anser att företagsledaren inte längre äger sitt varumärke, eller 

åtminstone hur det kommuniceras. Kommunikationsdirektören sitter inte längre vid rodret utan det gör 

en odefinierbar rörelse, fortsätter de Leeuw. Han menar att en insats i SM kan få mycket obehagliga 

konsekvenser samtidigt som risken att frånvara kan leda till att konkurrenter tar en bättre maktposition. 

De Leeuw (2009) menar, precis som Rönnberg (2009) och Kullin (2009), att företag genom SM kan 

påverka utvecklingen åt en viss riktning.  

Endast en av hundra svenska företag använder SM i någon större utsträckning visar en undersökning 

som utfördes i juni månad 2009 och som avsåg svenska privata och offentliga organisationer. 

Undersökningen gjordes av Medialect på uppdrag av Steria, europeisk leverantör av heltäckande IT-

tjänster. Reinli (2009) har intervjuat Kari Forsén, verkställande direktör på Steria i Sverige. Forsén 

menar det är få som avvisar fenomenet helt och att många snarare avvaktar. Vissa organisationer ser det 

som en ”tidstjuv” andra som en ”ungdomsfluga”, hävdar hon. Många av de som avvaktar är rädda att 

agera fel medan andra som försökt fått kritik då de misslyckats att agera efter de koder som finns på SM, 

fortsätter Forsén. Vidare anser hon att de nya innovationerna inom SM skapat goda förutsättningar för 

produktutveckling, kunskapsdelning och idéhantering. I takt med att de nya medierna sprider sig till allt 

fler användningsområden, menar Forsén att det är viktigt att organisationer inser att de bör anpassa sina 

processer efter dessa. Dessutom bör interna strukturer och riktlinjer skapas för att undvika den 

decentraliserade användningen som genomsyrar många organisationer idag. Forsén anser att detta 

skapar en bättre kontroll och uppmuntran till kreativ användning och positivt uppträdande.  

E-barometerns andra kvartalsrapport (2Q 2009) visar samtidigt att allt fler skaffar en strategi för 

kunddialogen på SM.  SM så som bloggar, communities, forum, microbloggar, videosajter eller 

fotosajter har blivit ett viktigt sätt för företaget att kommunicera med befintliga och nya kunder, visar 

rapporten. Många företag, 31 procent, har också en strategi för hur denna kundkontakt ska ske men de 

flesta har det inte. Däremot planerar flera av dessa att utveckla en sådan. (E barometern 2Q, 2009) 

 

Hultén et al. (2008) beskriver hur tidigare föreställningar om marknadsföring har kommit att försändas 

och ifrågasättas under det senaste decenniet. Klassiska medier som TV och annonsering, som oftast 

riktat in sig på ett mycket brett marknadssegment och ansetts som mycket effektivt, har på senare tid 

hävdats vara ineffektivt och kostsamt. Jebratt (2006) betonar ett samband mellan den allt lägre 
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effektiviteten av traditionell reklam och det ökande utbudet av digital media. Författaren menar att 

ökningen av digital media som till exempel Internet, Webb-TV, digital telefoni och fler Tv-kanaler 

direkt resulterar att den traditionella reklamen får sämre svarsfrekvens. Även Solis et al. (2009) 

poängterar att nya förutsättningar skapats i takt med att tidigare marknadsföringsstrategier inte enkelt 

går att lita på, trots att många är beprövade. Författaren anser att Internet förändrat villkoren för dessa 

samt att influenserna och motivationen numera kommer från annat håll, nämligen från vanliga 

människor med expertis, åsikter och som har stort engagemang att dela med sig av dessa. Resultatet är 

enligt Solis et al. (2009) att hela det mediala landskapet har kommit att förändras samtidigt som nya 

grupper och individer har fått en ny auktoritet.  

Flera författare redogör för hur teknologin kan kopplas och relateras till olika fenomen i 

samhällsutvecklingen. Några av dessa är Dahlblom 2007 och Katsioloudes et al. (2007).  Dahlblom 

(2007) menar att internet utvecklats till en scen där personer, både på arbetstid och privattid organiserar 

sig, samarbetar och ägnar sig åt kunskapsutbyte. Han menar att det numera hör till det normala att 

företags anställda i olika professionella sammanhang löser vardagens uppgifter till medhjälp av webben. 

Internet har även utvecklat och förändrat vår livsstil på vår fritid, menar författaren. Detta, av den 

orsaken att det ofta används i underhållnings och socialt syfte till exempel genom kommunikationssajter 

och bloggar.   

Katsioloudes et al. (2007) menar precis som Dahlblom (2007) att Internet har spelat en nyckelroll i den 

utvecklingsprocess som gett mänskligheten en möjlighet att organisera sig på en internationell marknad. 

Det är också just teknologin, vår benägenhet att använda oss av den och hur vi gör det, som är en av 

viktigaste faktorerna i avgörandet åt i vilken riktning globaliseringens utveckling tar oss, menar 

författarna. Vidare anser Dahlblom (2007) att det är viktigt att förstå hur tillväxten av nya teknologier 

är en direkt påverkande faktor till samhällsutvecklingen. Detta eftersom det rör en kontext i den 

marknadsföraren verkar. Författaren menar att teknologin påverkar och förändrar samhället på dess 

samtliga dimensioner såsom arbete, handel, kunskap, kommunikation och organisation i form av olika 

processer. Processerna kan till exempel uttryckas i rationalisering, kommersialisering och 

kommunikation.   

Vad som synnerhet karaktäriserar denna nya samhällsfas utifrån marknadsförarens perspektiv är, enligt 

Hultén et al. (2008) de nya utmaningar i form av nya kommunikationskanaler och förändrade 

konsumentbeteenden som vuxit fram som ett resultat av utvecklingen. Marknadsföringen som tidigare 

var riktad åt den stora mängden människor får numera ägna sig åt marknadsföring på mikronivå. Hasts 

et al. (2009) och Solis et al. (2009) påtalar att producenterna och konsumenterna fallit samman. 

Kommunikationen och influenserna äger numera rum på en helt ny arena, samtidigt som den slutliga 
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konsumenten får mer makt till att forma varumärket. Kullin (2009) anser Internet, SM och Web 2.0 

kommer vara ett vitalt verktyg för att lyckas nå ut till en fragmenterad målgrupp, skapa en skräddarsydd 

och effektiv marknadsföring. En strategi för hur företag och organisationer bör synas i de nya 

marknadsföringskanalerna anser Kullin (2009), Solis et al. (2009), De Leuuw (2009) och Dahlblom 

(2007) som studerat fenomenet anser det vara nödvändigt för att nå ut till de individer och grupper som 

uppehåller sig på nätet, med andra ord folket.   

1.3 Problemformulering  

Svenskar bygger nätverk, bloggar och interagerar på nätet som aldrig tidigare. De skapar information, 

utrycker sina erfarenheter eller lever ut sina intressen där andra individer och grupper alltid kan delta i 

diskussionen. De tekniska innovationerna har gjort att nya människogrupper har fått en ny auktoritet då 

det gäller att döma och sprida budskap. En del människor är så inflytelserika att deras enskilda 

uppfattning kan få enorma konsekvenser. Diskussionsämnena är lika många som de deltagande 

individerna, men är inte sällan olika företag och produkter. Från företagens perspektiv har kontrollen i 

många avseenden tappats över kommunikationen i samband med att något främmande fenomen vuxit 

fram. Således ställer sig många frågande till vad det här med SM verkligen är och på vilket sätt de kan 

anpassa sig. 

1.4 Syfte & Forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga SM ur ett kommunikationsperspektiv På denna 

grund har jag formulerat två forskningsfrågor:  

• Vad präglar SM och dess karaktär?  

• Vilka möjligheter och svårigheter finns det?  

Detta görs genom att redogöra för dess karaktär samt de möjligheter och svårigheter som vuxit fram i 

takt med fenomenet.  

Avsikten med uppsatsen är att företag och organisationer ska få en klarare bild av hur SM framfart 

påverkat och förändrat de kommunikativa förutsättningarna mellan företag och sina kunder samt kunder 

sinsemellan.  
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1.5 Avgränsningar och förklaringar 

Jag har valt att avgränsa mig till SM karaktär varför uppsatsen inte ämnar forma ut några generella 

strategier, enskilda företag ska kunna ha användning för. Däremot riktas viss fokus på hur fenomenet 

kan användas perspektiv.         

1.6 Disposition  

INLEDNING 

Detta avsnitt avser att ge läsaren en bild av den roll som teknologins utveckling som helhet har haft i 

formandet av den samhällsepok vi lever i idag. Vidare relateras denna utveckling till problematiken 

kring SM och hur detta hänger ihop med marknadsförarens uppgifter. Även uppsatsens syfte och 

avgränsningar presenteras i denna del. 

METOD 

Denna del syftar till att visa vilka angreppssätt som valts för att på ett så effektivt sätt som möjligt 

analysera problemet och till sist komma fram till en slutdiskussion. Redogörelse görs för val av val av 

källor samt intervjumetod.  

TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel ger läsaren en förståelse olika teorier kring uppsatsens ämne samt moderna teorier kring 

marknadsföring 

ANALYS OCH SLUTSATS 

I detta kapitel analyseras det uppsatsen redogjort för i den teoretiska referensramen och kopplar detta 

med studiens empiriska resultat. 

SLUTDISKUSSION 

Slutdiskussionen ämnar låta läsaren ta del av slutsatser som dragits kring SM och dess karaktär. 

BILAGOR 

Här presenteras det empiriska resultatet tillsammans med intervjuguiden.  
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2 Metod   

I detta kapitel framgår de valda tillvägagångssätten för den här uppsatsens forskningsprocess, vilka 

för och nackdelar olika tillvägagångssätt har, samt varför olika metoder tillämpats. Vidare 

presenteras förloppet för insamling av data, information om informanterna och hur urvalsprocessen 

sett ut. I kapitlets sista delar följer ett avsnitt om etik samt ett om validitet och reliabilitet. Slutligen 

löper ett avsnitt om metodkritik som syftar till att kritiskt granska de valda tillvägagångssätten. Här 

förs en öppen reflektion hur uppsatsens utfall kunnat påverkas i en annorlunda riktning om 

alternativa tillvägagångssätt valts.       

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att redogöra för vilka vetenskapliga perspektiv som 

väljs under uppsatsskrivandet. Bryman (2002) menar att kritisk granskning och redogörelse för val av 

perspektiv och angreppssätt i forskningsprocessen, är viktiga grundstenar i producerandet av ny kunskap 

och teori. Empiri är enligt Andersen (1998) den information som ligger till grund för uppbyggandet av 

nya teorier. Dock är det av betydelse att ständigt relatera empiri och befintlig teori med varandra. 

Sammanfattningsvis krävs saklighet, objektivitet och balans i en vetenskaplig text för att den ska vara 

korrekt (Ejvegård 1996).  

De forskningsmetoder som valts under arbetsprocessen har i sin urvalsprocess tagit hänseende till en del 

nämnvärda faktorer. En av dessa och kanske den allra viktigaste, är att författaren inte har några tidigare 

betydande kunskaper eller erfarenheter om SM mer än vardagliga observationer genom Internet och ett 

begränsat användande. Därför kommer studien också lämpa sig bäst för läsargrupper som söker en 

förståelse för SM som fenomen och kanske inte experter inom området. Inte minst i anslutning till dess 

syfte. En annan beslutsstyrande faktor är att fenomenet är nytt varför det har varit svårt att finna 

omfattande litteratur inom ämnet. Detta är också den primära orsaken till att mycket information i form 

av teorier och undersökningar till den teoretiska referensramen är hämtad från olika artiklar. De flesta 

är hämtade från Högskolan i Kalmars artikeldatabas ELIN men många kommer också från Google 

Scholar eller enbart Google. Vidare har viss information hämtats från inflytelserika bloggare och PR-

konsulter.  

En annan orsak till att Internet till stor del används som verktyg i den informationssökande processen är 

inte bara dess tillgänglighet utan också relevans till val av ämne. Rimligen ökar chansen att nå en god 

förståelse för problematiken kring SM och vidare kunna förmedla den på ett effektivt sätt, om Internet, 

som ligger till grund för hela frågeställningen, används i så hög utsträckning som möjligt.         
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Eftersom forskning och uppsatsskrivande i mångt och mycket handlar om att bearbeta och tolka 

information är det viktigt att redogöra för i vilken kontext, detta görs (Andersen, 1998). Holve och 

Solvang (1998) menar att det hermeneutiska förhållningssättet går ut på att nå en förståelse för mänskligt 

beteende och existens. Detta tar sig till uttryck i form av tal, skrift och andra livsyttringar. Denna uppsats 

söker insikt om hur vilken karaktär SM har ur ett marknadsperspektiv. I de situationer informanter 

intervjuas, kommer deras position och sammanhang sättas i fokus i samband med att tolkning görs. 

Vidare kommer resultatet ställas mot den samhällssituation vi lever i övrigt. Detta görs inte för att 

komma närmare sanningen, då det enligt hermeneutiken inte finns någon sådan sanning. Detta görs 

snarare för att framhäva innebörden av viss information (Holme & Solvang, 1998). Då denna uppsats i 

sin forskningsprocess har ett hermeneutiskt förhållningssätt är det således av betydelse att villkoren för 

en förståelse eller ett fenomen alltid klargörs.     

Patel och Davidsson (2003) delar in flera forskningsansatser i flera kategorier. En av dessa, den 

deduktiva ansatsen, utgår från en befintlig teori som sedan prövar eller tillämpar empirin. Detta menar 

författarna ger utrymme för objektivitet eftersom det finns lite spelrum för subjektiva värderingar. 

Motsatsen till denna ansats är den induktiva. Denna metod utgår från empirin varpå forskaren utifrån 

det empiriska resultatet söker applicerbara teorier som angriper problemet. Vid intervjuerna har jag varit 

induktiv och fört ett samtal med personen snarare än en direkt frågestund. Förhållningssättet till vad som 

diskuterats har varit öppet för att informanten ska kunna tala fritt med sitt eget språk.  

Under arbetets gång har ett kontinuerligt arbete i form av informationssökande av artiklar och litteratur 

ägt rum. Denna process har skett samtidigt som kontakt upprättats och empiri anskaffats från utvalda 

informanter. Med andra ord har anskaffandet av primär och sekundärkällor löpt hand i hand under 

arbetes gång, varför ingen av ovan nämnda ansatser kan härledas eller direkt relateras till arbetsmetoden. 

I denna rapport har närmast en kombination av dessa två ansatser att använts. Denna metod, som innebär 

att forskaren växlar sitt användande och bearbetande av information mellan empiriskt resultat och 

befintliga teorier benämner Patel och Davidsson (2003) för abduktion. Som tidigare nämnts, saknas 

tidigare erfarenheter och kunskaper kring uppsatsens huvudproblematik, samtidigt som urvalet av 

litteratur inom ämnet är begränsat. Därför kan det vara till fördel att inte begränsa uppsatsens 

informationssökande process till någon speciell kategori. Den abduktiva ansatsen ses därför som den 

mest effektiva ansatsen i en strävan att angripa studiens forskningsfrågor på ett så bra sätt som möjligt.  

2.2 Kvalitativ metod 

Bryman och Bell (2005) redogör för två typer av undersökningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. Den 

första, kvalitativ forskning, som detta avsnitt men också uppsatsen i övrigt kommer att fokusera på, är 
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enligt författarna ofta av induktiv karaktär och genomsyras mycket av ordtolkning. Ejvegård (1996) 

menar att en kvalitativ intervju avser muntlig kommunikation och är ett samspel mellan personen som 

intervjuar och informanten. Jacobsen (2002) menar att denna interaktion och informantens benägenhet 

att själv reflektera och analysera kring problemställningen, är själva kärnan i intervjun. Här kan en 

koppling göras till Patel och Davidsson (2003) som menar att den kvalitativa intervjumetoden har låg 

grad av standardisering vilket ger möjligheten för den intervjuande personen att be informanten utveckla 

de resonemang som har extra anknytning till studiens frågeställning. Esaiasson et al. (2007) framhäver 

vikten av de unika och oväntade svar en kvalitativ intervju kan generera och menar att detta är en av de 

största fördelarna med metoden.      

Den kvantitativa undersökningsmetoden skiljer sig från den kvalitativa på så sätt att den arbetar med en 

större insamling av data som sedan samlas ihop för att analyseras för att urskilja eventuella mönster 

(Patel & Davidsson, 2003). Enligt Bryman och Bell (2005) är det siffror och mängd av data som resultat 

av enkätundersökningar, som sätts i fokus i den kvantitativa forskningen. Därför menar författarna att 

denna metod också lämpar sig bäst för undersökningar som fordrar numeriska och fasta svar.  

För att nå den diskussion som Jacobsen (2002) belyser, där sampel mellan den intervjuande personen 

och informanten är av sådan karaktär att utrymme ges för informanten att reflektera kring problematiken, 

har enbart kvalitativa undersökningar att genomförts i denna studie. Eftersom uppsatsens syfte innefattar 

begrepp som karaktär, svårigheter och möjligheter, krävs svar som på ett djupare plan som även kan 

redogöra för de mänskliga processer och känslor som hänger ihop med problemet. Därför lämpar sig 

den därför den kvalitativa forskningsmetoden bättre än den kvantitativa. En annan orsak bottnar i att 

studiens ämne är så pass nytt, då det finns goda skäl till att anta att många inom näringslivet och 

samhället i samhället i övrigt, saknar kunskaper om det. Detta är en annan orsak till att jag finner den 

kvalitativa metoden vara lämpligast.  

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Urval 

I kvalitativa studier är det av betydelse att använda sig av ändamålsenligt urval av informanter. Detta 

framhålls av Ekström och Larsson (2000). Vidare påtalar författarna att det de utvalda informanterna på 

ett lämpligt sätt lyckas angripa studiens problemformulering och syfte. Ryen (2004) accentuerar att 

forskaren bör välja informanter med utgångspunkt från vad som precis sagts, snarare än att få ett brett 

antal informanter. Författaren påtalar att det viktigaste är att det finns en strategisk tanke bakom varje 

informant. Sammanfattningsvis är det viktigt att problemformuleringen styr valet av informanter på 
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samma gång som urvalet medverkar till att på bästa sätt besvara studiens frågeställning samt att det 

bidrar till att studien når djup och kvalitet. (Repstad, 2007)  

Då mitt syfte är att redogöra för SM:s karaktär, möjligheter och svårigheter, har min främsta 

utgångspunkt varit att täcka så många infallsvinklar som möjligt. Eftersom det nya fenomenet påverkar 

allt från företag och organisationer till konsumenter och människor som kanske inte tror att de påverkas, 

anser jag att denna metod är lämplig. 

Urvalet följer: 

• Linn Stigsson Stern, bloggare samt chefredaktör Vibbkalmar.se 

• Joel Pallvik, PR-konsult på Cohn & Wolfe och specialiserad på SM 

• Johan Bergström är grundare och delägare i Blogg.se samt VD på YO.SE 

• Morgan Rydbrink, programansvarig på interaktionsdesignprogrammet, Institutionen för 

kommunikation och design vid Högskolan i Kalmar.  

• Simon Sandberg, Relation Manager på Mediaanalys i Kalmar  

2.3.2 Intervjuerna 

Vid varje intervjutillfälle har målsättningen varit att skapa en så avslappnad och reflekterande diskussion 

som möjligt. Detta för att få ut så mycket som möjligt av varje informant. På samma gång som mötet 

försökt efterlikna ett samtal har det varit centralt att ha en tydlig anknytning till uppsatsens 

problemformulering och syfte.  

Jacobsen (2002) redogör för tre olika intervjumetoder. Den första: strukturerad intervju, avser den mest 

standardiserade och styrda intervjuformen på så vis att den strikt och bestämt följer förutbestämda, 

utformade frågor. Den andra: halvstrukturerade intervjuformen följer precis som den strukturerade 

metoden förutbestämda frågor och kategorier men kan, beroende på intervjuns karaktär och form, mer 

efterlikna ett samtal mellan två eller flera personer. Den sista: ostrukturerade intervjun, har inga 

förutbestämda frågor till skillnad från de andra metoderna, den utgår istället från ett antal områden och 

har som primärt mål att efterlikna ett vanligt samtal. Den första, strukturerade metoden representerar ett 

tydligt fokus med stark och skarp förankring i studiens frågeställning och syfte. Den senast nämnda, 

ostrukturerade metoden, avser snarare det motsatta men lyckas ändock till skillnad från den 

strukturerade metoden att skapa en avslappnad stämning under intervjun som kan ligga till grund för en 

god interaktion mellan den intervjuande personen och informanten. Något som enligt Patel och 

Davidsson (2003) kan leda till intressanta och reflekterande sidospår.   
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Med utgångspunkt från tidigare konstateranden av författare som Patel och Davidsson men också 

Evjegård (1996), att den kvalitativa forskningsmetoden bygger på ett samspel mellan samtliga personer 

som deltar i det reflekterande samtalet, väcks nya problem. Ett av dessa belyser Svensson och Starrin 

(1996) och det avser de styrande mekanismer som är sammankopplade till informantens sinnesstämning 

och balans. Dessa mekanismer kan enligt författarna i mångt och mycket påverka det slutliga resultatet, 

varför detta bör tas upp i en granskande diskussion.       

Denna uppsatsens målsättning inom intervjuområdet har varit att upprätta en stämning som är av det 

slag föregående stycke beskriver, ett avslappnande samtal som strävar efter att få informanten att känna 

sig så trygg som möjligt för att få ut så mycket relevant information som möjligt. Samtidigt har det varit 

viktigt att samtalet inte utvecklas på ett sådant sätt att diskussionen glider ifrån uppsatsens frågeställning 

och syfte. Med andra ord har samtliga intervjuers metoder vara halvstrukturerade. Under varje intervju 

har en avkänning försökt göras för att ständigt balansera nivån och därigenom få den att generera så 

mycket som möjligt. En viktig del i att uppnå ovan nämnda avslappnade stämning har varit att samtliga 

informanter har fått ta del av en intervjuguide några dagar före varje intervjutillfälle. På så vis får varje 

informant en chans att förbereda sig samtidigt som denne får en bild av uppsatsens frågeställning och 

syfte. Patel och Davidsson (2003) anser att det finns två sätt att registrera den flödande informationen 

från en intervju. Den ena är genom inspelning och den andra är genom anteckning. Till min stora glädje 

har samtliga informanter låtit sig spelas in vilket har varit en viktig del för att betydande information 

inte ska ha gått till spillo.  

2.4 Validitet och Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet avser vilken tillförlitlighet som finns i exempelvis en mätning av något. För att 

något ska ha en hög reliabilitet krävs att mätningens uppvisar samma resultat varje gång mätningen görs 

oberoende på vem som gör mätningen. Som påvisats i föregående avsnitt genomsyras den kvalitativa 

intervjumetoden av en närhet mellan två eller flera parter där anknytningen mellan informanten och 

intervjuaren är stark. Patel och Davidsson (2003) anser att en användning av reliabilitetsbegreppet 

saknar grund och innerbörd i en studie som utför kvalitativa forskningsmetoder eftersom forsningens 

resultat utgår från ett mänskligt samtal där det bland annat finns tolkningsutrymme. Dessutom är det 

många faktorer som tillsammans bidrar till undersökningens resultat. Dock finns det enligt författarna 

skäl att använda sig av validitetsbegreppet. Detta begrepp avser ett mått på hur väl det som ska 

undersökas mäts.  Dess innerbörd blir aningen vidgat av Patel och Davidsson (2003) i de fall begreppet 

används i en kvalitativ studie på så vis att det omspänner hela arbetsprocessen. Enligt författarna är det 

många faktorer som påverkar den slutliga validitetsgraden av en uppsats. Allt från hur information lagras 
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och transkriberas till hur informanter godkänner tolkningar och resonemang är alla exempel på sådana 

(Patel & Davidsson, 2003).  

Dessa begrepp avser förutsättningar som krävs för att en forskning över huvud taget ska vara 

vetenskaplig och därmed kunskapsproducerande. (Ejvegård, 1996) Som tidigare nämnts i detta kapitel 

handlar forskningsprocesser om att tillhandahålla samt bearbeta mycket information. Detta kan göras på 

flera sätt och i olika dimensioner. Patel och Davidsson (2003) skiljer på två typer av 

informationshämtande processer. Den ena avser den information som flödar i form av 

förstahandsrapportering. Exempelvis under en kvalitativ intervju. Detta benämner författarna som 

primärkällor och dessa processer genomsyras av en betydande närhet mellan informanten och den 

person som söker informationen. Den rapportering som sker utan denna närhet och som hämtas från 

annat håll är ofta vad Patel och Davidsson benämner sekundärkällor. Dessa källor kan vara uttryckt i 

skrift. Begreppet saklighet är i stort bundet till hur primär och sekundärkällor hanteras och redovisas. 

Det avser att någon kan styrka ett påstående så att påståendet i sin tur kan betraktas som sant. Detta ska 

göras löpande i rapporten av primär och sekundärkällor. (Patel & Davidsson, 2003) Som påpekats i 

inledandet av detta avsnitt är det av angelägenhet att belysa uppställda problem från flera olika 

perspektiv. Ejvegård (1996) menar att detta skapar objektivitet då det ett problem alltid kan angripas 

från olika sidor och perspektiv. Då det denna studie är av kvalitativ karaktär är det i en djupare 

bemärkelse svårt att vara objektiv eftersom forskningsprocessen genomsyras av tolkningar. Dock finns 

ambitionen att vara förnuftig och påvisa omdöme i samtliga arbetsprocesser. En annan viktig faktor i 

den kunskapsproducerande processen är att det språk som används för att beskriva och problematisera 

har högsta möjliga grad av neutralitet. Med andra ord bör texten vara fri från egna värderingar och annan 

vinkling. Detta gäller således alla källor som i vissa fall formats av värderingar och åsikter (Ejvegård, 

1996).    

De enda primärkällor som finns i denna uppsats presenteras urvalsavsnittet ovan. Dessa kommer inte in 

i studien förrän i uppsatsens analyskapitel. Resterande källor är sekundärkällor. Sekundärkällor som för 

det mesta hämtats i former av vetenskapliga artiklar och i viss mån litteratur kommer tydligt redovisas 

i texten med årtal och givetvis i källförteckningen.  

2.5 Etik  

Bryman (2011) redogör för 4 viktiga krav en forskare bör följa utifrån ett forskningsetiskt perspektiv; 

Informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Jag anser att informationskravet och samtyckeskravet upplevts då samtliga informanter i god tid före 

intervjutillfället fått ta del av studiens syfte och tillvägagångssätt. Deltagandet var frivilligt och det har 
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varit upp till informanterna själva att besvara de frågor som ställts. Vidare har samtliga informanter fått 

ta del av framtagen intervjuguide innan intervjutillfället och informerats om den inspelningsutrustning 

som utgjort en del av informationslagringen. 

Konfidentialitetskravet avser enligt Bryman (2011) informanternas möjlighet till anonymitet samt 

garanti om att deras personuppgifter inte används i annat syfte än vad som utlovats. Samtliga informanter 

har samtyckt med att de svar som ges både kommer att citeras men också användas i den teoretiska 

analysen. Uppsatsens syfte och arbetsområde är inte av sådan känslig karaktär att anonymitet behövts. 

Nyttjandekravet menar Bryman (2011) avser den tydlighet som måste råda kring i vilket ändamål den 

insamlade empirin kommer användas. I detta fall har informanterna informerats om att syftet och 

ändamålet för intervjuerna enbart är för denna studie och dess syfte, inget annat.   

Intervjudeltagarna är tillfrågade för att de på ett eller annat sätt har en erfarenhet av SM och på så vis 

anses lämpliga för att kunna besvara uppsatsens syfte, SM:s karaktär. Frågorna är således av allmän 

karaktär och har i uppgift att öka den generella förståelsen för ämnet. Med dessa sammantagna faktorer 

är det min uppfattning att informanterna inte tagit någon risk med att öppet medverka i denna studie. 

2.6 Metodkritik   

Om man ser till uppsatsens syfte, att analysera SM:s karaktär, redogöra för dess möjligheter och 

svårigheter, så tycker jag i efterhand att urvalet av intervjupersoner bäst beskrivit SM:s karaktär och 

dess möjligheter snarare än alla rådande svårigheter som finns för företag att verkligen lyckas. Det beror 

på att samtliga utvalda informanter redan har en utvecklad relation till SM, behärskar det väl och därmed 

redan besitter en god förståelse. De har också som gemensamt att ingen av dem kommer från 

företagarsidan. För att få en rikare och mer konkret empiri kring de svårigheter och problem som råder 

för olika sorters företagare hade det varit fördelaktigt att också intervjua företag som antingen har 

utvecklat eller ännu inte tagit klivet till en social närvaro, men upplever att en eller flera svårigheter 

sätter käppar i hjulet för att ta klivet eller nå framgångar med sin valda strategi. Vidare hade en mer 

nyanserad bild kunnat presenteras om företag som både lyckats och misslyckats med sina SM utgjorde 

en del av den framtagna empirin.  

Ett tydligare företagsperspektiv hade sannolikt skapat mer igenkänning hos uppsatsens målgrupp och 

därmed främjat ett av uppsatsens huvudsakliga mål – att företagare och organisationer ska ta till sig av 

uppsatsen och få bättre förståelse för SM. Intervjuguidens utformning har som största svaghet att den 

inte är tillräckligt förankrad i uppsatsens syfte. För att få en jämnare spridning av empiri för att besvara 

uppsatsens frågeställningar hade intervjuguidens olika delar varit starkare kopplat till syftet. En given 
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konsekvens av detta är att det inte framkommit mycket empiri kring SM:s svårigheter för företag och 

organisationer.  

Den är betydligt mer rik på frågor som kretsar kring fenomenet, karaktären och möjligheterna snarare 

än svårigheterna. Vidare kändes det vid varje intervjutillfälle naturligt att arbeta igenom den uppifrån 

och ner, det vill säga börja med SM generellt, alltså karaktären, för att sedan gå in på möjligheterna och 

slutligen svårigheterna. Om man antar att intervjuerna håller högst kvalitet under de två första 

tredjedelarna av tiden och att energin i rummet avtar mot slutet och intervjuns sista tredjedel, hade jag 

med fördel kunnat pröva att börja med att diskutera svårigheterna för att sedan gå in på möjligheterna 

och fenomenets karaktär.  

Intervjuerna har hållit sig på en generell nivå givet uppsatsens syfte. Den generella nivån har gjort det 

enkelt att skapa ett avslappnat samtal under varje intervjutillfälle vilket har varit en fördel. Däremot 

hade det varit intressant att växla den breda och generella nivån till en djupare genom att ta fasta på 

några få huvudfrågor som jag ställer och formulerar likvärdigt till alla informanter och ber de fundera 

extra på innan varje intervjutillfälle. En sådan frågeställning skulle exempelvis kunna vara; vilka, tror 

du, är 4 största svårigheterna med SM för företag när det kommer till SM? Hade ytterligare 3 sådana 

huvudfrågor formulerats tror jag intervjuerna fått ett bättre djup. Styrkan bakom det aktuella upplägget 

var att samtalet blev så pass avslappnat och fritt vilket skapat utrymme för intressanta sidospår och 

empiriska exempel.  
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3 Teoretisk ram  

Den teoretiska ramen börjar med att lyfta SM:s karaktär följt av ett om avsnitt om; Disruptiva 

teknologier, som avser belysa den roll som teknologins utveckling spelar för de nya 

kommunikationsformerna. Därefter följer ett avsnitt om; SM utifrån ett marknadsföringsperspektiv 

efterföljt av; Sociala medieplattformar. I den teoretiska ramens avslutande delar finner läsaren ett 

avsnitt om; Kunden, hur denne är en del av den värdeskapande processen efterföljt av; Servicescape, 

som redogör för tjänsteprocessens viktiga beståndsdelar. I kapitlets sista avsnitt; Teorins roll och 

betydelse, framgår vilken betydelse olika delar av den teoretiska ramen haft för uppsatsens resultat.  

3.1 Sociala Mediers karaktär  

3.1.1 Förändrade villkor 

Seth Godin (2009), författare och PR-konsult skrev den 3:e november 2009 ett inlägg på sin blogg med 

rubriken ”Ms. In Between”. Inlägget handlar om hur världen fortsätter att förändras och ständigt 

konfronteras med skiftande ekonomier och nya verktyg på nätet. Ett citat från inlägget följer:   

”It used to be easy to tell if someone was a journalist. Either you were or your weren't. So giving special 

privileges to journalists was easy. Parking permits press badges, first amendment protections... no 

problem, you're a journalist. Everyone else? No way… 

…It used to be easy to tell if someone was an entrepreneur. Either you had a full-time job or you ran a 

business. So we could treat employees the same (health insurance, no moonlighting) and assume that 

the few that didn't have jobs were full-time freelancers or entrepreneurs… 

…It used to be easy to figure out who did the buying at an organization. The purchasing department 

did. So we knew who to call on” 

Vad Godin (2009) vill lyfta fram är hur maktfördelningen kommit att ändras. Han menar att allt idag har 

utvecklats till en enda stor röra, där alla är journalister men att alla, givetvis inte är det för att tjäna 

pengar. Vidare menar han att alla frilansar eller åtminstone söker efter nästa utmaning. Alla med ett 

kreditkort kan göra nästa inköp och sedan göra skatteavdrag, fortsätter han. Godin (2009) accentuerar 

att många aktörer i samhället ogillar detta eftersom nya regler måste sättas upp, men också nya lagar, 

trygghetsskydd och andra riktlinjer. Marknadsförare däremot ser möjligheterna bakom denna 

förändring. Som avslutande ord skrev skribenten följande:       
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“If the only reason you're only wearing one hat is because you've always only worn one hat, that's not 

a good reason.” 

Här framhäver betydelsen av att tänka utanför låsta ramar och inse hur samhällets förändring bär med 

sig en rad nya möjligheter. Judith Wolst (2009), en annan marknadsförings och PR-expert, skrev i sin 

blogg den 5 november 2009, under rubriken Odefinierbar 2.0 att: ”människor med övertygelsen att 

utveckling skapar värden, själva banar vägen för nya möjligheter, och för dessa nyfikenhetsutrustade 

själar utgör den sociala webben ett hav av nya utmaningar.” Vidare tror hon att ”människor som 

generellt tror att ett sökande leder fram till ett finnande här i livet kan applicera samma logiker på nätet 

för att nå ut till nya kundgrupper.” Slutligen säger hon: ”att förmågan att vara nyfiken och nytänkande 

kommer att känneteckna en duktig marknadsförare i framtiden”.  

Weber (2009) beskriver den marknadsbaserade övergången i tre steg: 

➢ 1: Massmarknadsföring – Uppstod i anknytning med nationella publikationer och den nationella 

Radion och TV:n. 

➢ 2:Direktmarknadsföring – Avser den period då nya teknologier effektiviserade 

direktkommunikationen som skedde via E-mail, telemarketing, kataloger etcetera. 

➢ 3: Sociala webben – Uppstod i anknytning med Webb 2.0. Förändrade förutsättningar i och med 

att konsumenter fått nya möjligheter att interagera och sprida budskap. 

Hast et al. (2008) talar om ”informationsdemokrati” eller ”transparens”. Kundmakten kommer ifrån all 

information konsumenter kan få tag idag via Internet. ”Hur stor makt som kunderna har beror därför 

på deras förmåga att hitta användbar information för att utvärdera olika produkter med så lite 

ansträngning som möjligt”, säger författarna. Vidare tar de upp prisjämförelsesajter som Pricerunner 

och nischade modebloggar som exempel på plattformar som gör konsumenterna mer jämbördiga med 

företaget.  

Författarna anser att Internet gett ökad kundmakt genom: 

• Information/ kunskap 

• Tillgänglighet 

• Jämförbarhet 

• Beslutskraft 

• Förhandlingskraft 

• Skaparkraft 
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3.1.2 Sociala Medier 

Åblad (2009) anser att det mest träffande ordet sammanfattande SM eller Sociala Webben, är ”dialog”. 

Hon menar att begreppet avser människors digitala kommunikation där det inte längre spelar någon roll 

vart på jorden man befinner sig. Även tiden har fått ny innerbörd då det som sker över internet inträffar 

i realtid. Detta framhåller Weber (2009). Vidare hävdar Åblad (2009) att SM är en form av 

samlingsnamn för de digitala kommunikationsformer som finns för att dela upplevelser, åsikter och 

innehåll. Weber (2009) anser precis som Solis et al. (2009) att sociala medieplattformar har kommit att 

bli en uppehållsplats för människor att kommunicera, dela intressen, tankar och erfarenheter. Han anser 

att Sociala Webben är en ny värld av obetald media, som är skapat av folket på Internet. Det finns flera 

dimensioner av SM som tar sig till uttryck på olika plattformar. Thackeray (2008) framhåller att 

kommunikationsverktygen kan vara telefon, Internet och TV. Vidare han att fenomenet funnits på 

Internet sedan slutet av 1990-talet. Författaren menar att de första stegen mot global kommunikation 

togs i samband med att chattfunktioner som till Passagen utvecklats. Åblad (2009) illustrerar att SM kan 

ta sig till utryck genom följande funktioner: 

• Chat (Instant messaging, live messenger)  

• Microbloggar  

• Bloggar  

• Sociala nätverk (Facebook)  

• Video och musiksajter (YouTube)  

• Mejl  

• Online-spel (World Of Warcraft)  

• Virtuella världar (Second Life)  

• Wikis (Wikipedia)  

 

Solis et al. (2009) och Webers (2009) konstaterande kan kopplas till Hast et al. (2008), som hävdar att 

Sociala medieplattformar inneburit en demokratisering av informationsrörelsen, eftersom det är folket 

eller ”användarna” som styr och skapar informationsflödet. Solis et al. (2009) beskriver hur makten och 

auktoriteten dessutom förflyttats från enskilda aktörer till grupper av individer med olika former av 

expertis eller nischar som ständigt dömer och delar med sig av sina åsikter på kommunikationssajter. En 

viktig parentes i detta är att konsumenternas makt står i direkt relation till dess tekniska förmågor till att 

kunna utnyttja detta, exempelvis prisjämförelsesajter som Pricerunner. (Hast et al. 2008)  

Solis et al. (2009) hävdar att SM slagit ner på samhället med en enorm kraft. Detta på att det drastiskt 

förändrat de spelregler som tidigare präglat marknaden samtidigt som det tvingar alla 

marknadsavdelningar att antingen utvecklas och ta del av fenomenet eller att falla offer för det. 

Författaren menar näringsidkare kommer att delas in i olika grupper beroende på hur de väljer att förhålla 

sig gentemot de nya kommunikationskanalerna. Somliga kommer att lyckas medans andra inte. En del 
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kommer att fastna i att forska och studera fenomenets karaktär och därmed försätta all tid åt sådana 

processer, snarare än att implementera strategier. Andra kommer enbart ägna sig åt att ifrågasätta 

fenomenet som helhet och dess appliceringsförmåga på verksamheten. Resultatet kan enligt författaren 

bli en uråldrig och förtvining av flera marknadsavdelningar, reklam och PR byråer. Weber (2009) tror 

att Webben kommer ha en lika djupgående effekt på samhället som bilen och TV:n fått. Han menar att 

vi bara sett en liten del av på vilka områden vi kommer använda oss det. Samtidigt som SM skapat 

många möjligheter för både företag och enskilda individer medför vår digitala livsstil även vissa risker. 

Detta framhålls av Lace (2005) som menar att dagens konsumenter fått helt nya egenskaper än vad de 

tidigare haft. I och med att de alltid lämnar digitala spår om sina personliga liv, samtidigt som de kan 

bygga upp fasader om sig själva, anser författaren att konsumenterna även kommit att bli mer sårbara. 

Att den som tar del av informationen använder den på rätt sätt och att ingen sprider den till vidare, är 

inget dagens konsumenter kan vara säkra på, menar författaren. Lace (2005) framhåller att detta kan 

skapa frustration hos konsumenterna. Denna kan ske på fyra olika plan och ta sig till uttryck i antingen 

mildrare eller extrema former. För det första kan konsument uppleva att informationen om denne, inte 

längre aktuell, varför den ofta upplevs som felaktig och irrelevant. För det andra kan konsumentens 

känsla av bristande kontroll över informationen vara frustrerande då denne inte alltid vet varifrån den 

kommer. För det tredje kan många känna en oro över en förlorad värdighet då de blir profilerade i ett 

visst sammanhang utan att de direkt godkänt detta. Den sista frustrationen avser det obehag konsumenter 

kan känna då de känner att de saknar grundläggande privatliv i samband med att andra gör olika typer 

av övertramp. (Lace, 2005)  

3.2 Disruptiva teknologier 

Latzer (2009) anser att informationsteknologi och kommunikationsteknologi (ICT) spelar en central roll 

för den samhällsutvecklingen i stort. Den snabba förändringen av teknologisk utveckling förändrar 

förutsättningarna och förutsägbarheten på flera olika dimensioner, anser skribenten. Långa perioder av 

teknologisk stabilitet där människor har tid att vänja sig och bli bekväma i de olika utvecklingsstadierna 

är förhållanden som numera genomsyrat historien. Idag menar författaren att de tekniska 

innovationernas livscykler blivit allt kortare och att samhället kommit att ändra skepnad allt snabbare 

takt. Detta tar sig inte minst till utryck över Internet vars förhållanden ständigt förändras.  

 

Det var Christensen (2003) som först kom att lansera begreppet disruptiva teknologier till 

innovationsteorin, menar Latzer (2009). Disruptiva teknologier eller innovationer avser de utvecklingar 

i form av innovationer som förbättrar eller förändrar en vara eller en tjänst på ett sätt som marknaden 
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inte förväntat sig. Denna utvecklingsprocess är även möjlig för de teknologier som tidigare ansetts som 

underlägsna och de kan snabbt förändra konkurrenssituationen hos befintliga starka aktörer.    

 

Christensen och Raynor’s (2003) illustrerar effekten av disruptiva teknologier på lång sikt. Oftast sker 

en långsam splittring mellan vad rådande teknikleverantörer levererar och vad dess kunder begär, vilket 

i slutändan leder till att konsumenterna vänder sig till de innovationer som är enklare och billigare. Det 

är här, då utbudet skär med efterfrågan som disruptionen uppstår. Författarna anser att många företag 

löper stor risk då denna övergång sker, eftersom förändringen sker långsamt och att de sällan reagerar i 

tid. Vidare skiljer Christensen och Raynor’s (2003) på två typer av disruptiva teknologier: new-market 

disruptions och low-end disruptions. Den första avser de teknologier som riktas mot nya marknader och 

konsumenter. Dessa teknologier tillfredsställer ett behov hos målgruppen som ingen annan aktör på 

marknaden kunnat tillfredsställa. Då dessa är av god funktion dras konsumenter från beteendemönster 

och nätverk in till nya. Den andra low-end disruption avser de nya teknologier som tar stora 

marknadsandelar av det enkla skälet att de är billigare. Dessa karaktäriseras ofta av simplare och lägre 

kvalitet än befintliga tjänster på marknaden.  

 

Evans et al. (2009) anser att det är viktigt att organisationer inser på vilket sätt disruptiva teknologier 

medför förändringar, risker och möjligheter. Skribenterna menar också att organisationer bör sträva efter 

att vara så anpassningsbara som möjligt för att så fort som möjligt kunna identifiera vilka teknologier 

som kan tänkas bli avgörande i en utvecklingsprocess. Vidare bör dessa analyseras för att få att förstå 

hur denna påverkan kommer och för att få en förståelse för de osäkerheter som kretsar kring exempelvis 

kommersialiseringen av en vara. Detta förhållningssätt anser författarna vara nyckeln till att nå en god 

uppfattning om vilka investeringsmöjligheter som finns.   

 

Hast et al. (2008) lyfter fram Apples MP3-spelare; IPod och fildelningssajten; The Pirate Bay som 

exempel, illustrerande tekniska innovationer som förändrat både konsumentbeteende företagsmiljöer, 

världen över. Hela musikbranschen har drabbats av att miljontals människor i flera länder numera 

kopierar och delar musik, istället för att köpa skivor. Stora delar av musikindustrins absoluta 

intäktsmodell, har enligt skribenterna totalförändrats på grund av dessa tjänster. Solis et al. (2009) och 

Åblad (2009) talar om en ny form av journalistik som vuxit fram till följd av bloggosfären . Porter (2001) 

beskriver hur ett paket av flera teknologiska funktioner möjliggjort att flera termer fått sig ett ”e” tilldelat 

framför sig, till exempel e-commerse och e-democracy. Gross Davis (2009) redogör för de stora 

fördelarna med; e-books. 
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3.2.1 Web 2.0  

Hast et al. (2008) anser precis som Åblad (2009) att Web 2.0 syftar alla de tjänster som skapar 

möjligheten för individer ska kunna interagera och kommunicera på Internet, i en form av dialog snarare 

än en enkelriktad kommunikationskanal. Skribenterna menar att dessa verktyg fått konsumenterna att 

gå från ett passivt tillstånd till ett aktivt där de verkar som medproducenter. Cooke och Buckley (2007) 

anser att termen handlar om att göra datoranvändarna inom olika medier mer sociala. 

Mayfield (2008) menar precis som O’ Reilly (2005), att Web 2.0 avser kommunikationssajter som wikis, 

bloggar, RSS (really simple syndication), sociala nätverk och andra informationssystem. RSS är en 

applikation möjliggör för användaren att gratis kunna prenumerera på olika informationsflöden till 

exempel inom nyheter eller annat intresseområde  

Hast et al. (2008) menar att det är Webb 2.0 idag gör att användarna själva får kommentera, betygsätta 

och tycka till om innehållet i på olika plattformar. Åblad (2009) anser att Web 2.0 gjort det möjligt för 

människor att idag betygsätta allt från restauranger och hotell, till andra företag och produkter. 

Framförallt har utvecklingen enligt författaren gett människor möjligheten att nätverka, interagera och 

tillsammans lösa problem (Dahlblom, 2007). Hast et al. (2008) skildrar hur Web 2.0 skapat en form av 

informationsdemokrati. Cooke och Buckley (2007) menade att styrkan och kreativiteten i de 

teknologiska kommunikationsverktyg som vuxit fram bottnar i att systemen är just öppna så att alla kan 

bidra med sin intellektuella egendom.          

Hearn et al (2009) poängterar att Web 2.0 dessutom har kommit att förbättra flera organisationers och 

företags interna förmåga att kommunicera internt till exempel skickar väljer många företag att presentera 

interna nyhetsbrev på företagets blogg istället för att via e-post skicka den till alla anställda. Vidare 

används kanalerna för att samla och organisera kollektiva kunskaper som hela företaget kan ta del av.  

 

Alexander (2006) anser att många kritiserat termen ”Webb 2.0” och att detta bottnar i en 

definitionsproblematik. Enligt författaren själv avser inte begreppet någon enskild ny förbättring eller 

utveckling av viss teknologi, utan handlar snarare om en heterogen mix av flera teknologier. Den tidigare 

termen var ”Webb 1.0” och den avser, enligt Åblad (2009) en enkelriktad kommunikation där 

mottagaren av informationen oftast var helt passiv. Webb 1.0 avsåg med andra ord varken dialog eller 

interaktion mellan två parter. De användargenererade värden i form av genomslagskraft och 

tillhörighetskänsla användaren upplever, som tagits upp tidigare i denna uppsats, kan kopplas till Webb 

2.0 eftersom termen anspelar på till de verktyg som möjliggör detta. (Hearn et al. 2009) 

Hast et al. (2008) och Åblad (2009) anser att utbudet av sociala nätverk och communities vuxit betydligt 

de senaste åren. Detta är en av anledningarna till att Alexander (2006) i en artikel skrev om hur 
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förkortningen; YASN vuxit fram, ”yet another social network”. Åblad (2009) anser att de första sociala 

nätverkssajterna som fått ett stort genomslag i Sverige, till exempel Lunarstorm och Efterfesten, ofta 

riktat in sig på en ung målgrupp. Hon menar att detta är den främsta orsaken till att många människor 

har kommit att associera sociala nätverk som något för de yngre åldersgrupperna. Vad som enligt henne 

kännetecknat de senaste årens utveckling är de nya ”vuxna” communities som slagit igenom, där 

Facebook är det närmast största exemplet. Detta styrks även av Findahl (2009).  Ett annat exempel som 

författarna tar upp är LinkedIn som också hamnar inom ramen för sociala nätverkssajter och som är 

anpassat för att upprätthålla yrkesmässiga kontakter.  

3.2.2 Sociala Mediers flaskhalsar 

Solis et al. (2009) tycker det är intressant att följa utvecklingen av PR-industrin under senare 2000-tal, 

samtidigt som han nämner den i många avseenden kan upplevas skrämmande.  Inte minst sker allt i en 

rasande fart, från olika användanden av teknologier, till förändrade marknadsdynamiker samt ökande 

krav och påtryckningar från dagens konsumenter. Det viktigaste, enligt författaren och mest utmanande 

för olika marknadsföringsdiscipliner runt om i världen, är att förstå hur kanalerna förändras, för att nå 

ut till sina målgrupper. Samtidigt bör man ha i åtanke att även målgruppens beteende, ständigt förändras. 

Vidare menar författaren, precis som Hultén et al. (2008) att företagsledare inte bör se 

marknadsföringsaktiviteterna på samma sätt som de tidigare gjort, eftersom att samhällsutvecklingen 

nått en fas, då framför allt teknologiska innovationer gör att vi alltid har något nytt att lära oss och vidare 

anpassa oss efter.   

Det finns olika faktorer som gör det svårt för företag anpassa sig och ta klivet in i de SM-kanalerna. 

Solis et al. (2009) har kommit fram till följande: 

• Företaget förstår sig inte på produkten eller teknologin. 

• Företaget är inte ordentligt tränade för hur de ska kommunicera med bloggare och eller med de 

SM. 

• Företaget föredrar att arbeta med färre och större traditionella mediekanaler istället för flera 

mindre onlinekanaler.  

• Företaget förstår inte vad SEO, (search engine optimization) eller vad SEM (search engine 

marketing) innebär. Det vill säga hur företag ska bära sig åt för att bli så synliga som möjligt på 

Internet, bland annat på sökmotorerna. Till exempel hur bloggar, taggar, sociala nätverk, bilder, 

video och andra Webbaserade virala metoder, kan användas för att öka närvaron. 

• Företagen har ingen aning vad en ”nyhets-aggregator” är för något.  
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En nyhetsaggregator är en slags applikation sök gör det möjligt att samla information. Informationen 

kan hanteras och sorteras på olika vis. Den kan till exempel lyfta fram de mest lästa och skapade 

nyhetsrubrikerna i en informationsbas.   

Owyang (2007), forskningsanalytiker och strateg inom disruptiva teknologier och SM redogör på sin 

blogg för andra problem många företag och PR-byråer, ständigt brottas med:  

• Det är viktigt att skilja på dialog och monolog. Marknader avser tvåvägs konversationer och 

inte envägskommunikationer där företag kastar ut budskap till marknaden. Det är inte förrän 

dialogen sker som verklig tillit skapas. 

• Marknadsföring handlar om berättelser inte publicerade hårda fakta. Det handlar om att 

uppmuntra sin målgrupp och vara mänsklig. 

• Budskapen måste riktas mot hela gemenskapen, det vill säga alla inflytelserika personer. Här 

får företagen inte glömma bort de personer som kretsar i den sociala Webben. En bloggare kan 

vara ännu viktigare än en avlönad analytiker.  

• Det är inte enbart PR-avdelningen i företag som ägnar sig åt att knyta relationer med företag 

och kunder. Idag är det viktigt att flera avdelningar för en dialog med marknaden.    

3.3 Sociala Medier utifrån ett marknadsföringsperspektiv 

Hast et al. (2008) menar att en känslodominerad logik håller på att växa fram. Denna logik tar hänsyn 

till det meningsskapande och känslor konsumenter upplever i den virtuella världen, parallellt med den 

reella. ”Denna affärslogik innebär att dagens och morgondagens företag bör se sig som en teater för 

konsumtion. Företagens stora utmaning är att det är kunderna i en allt högre utsträckning som står på 

scenen och inte företagen, varför det senare mest kan sufflera och regissera” (Hast et al. 2008:191) 

Marknadsförarens uppgift har enligt författarna kommit att handla om att stimulera individers drömmar, 

känslor och ambitioner och få den enskilda konsumenten att känna att den ”blir någon”.  

Den värdeskapande processen i den känslodominerade logiken skapas enligt (Hast et al.2008:199) 

genom fem steg:  

• Våga lämna över makten till kunderna 

• Möjliggör och uppmuntra communities 

• Skapa en brygga mellan fantasi och verklighet 

• Stimulera individernas drömmar, känslor och ambitioner 

• Förstå sammanhangets betydelse (virtuellt/ reellt)  
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För att beskriva klimatet på de SM-kanalerna skildrar Schipul (2009) en orkester, där den viktigaste 

personen är dirigenten. Dennes jobb är att vägleda symfoniorkestern i det förberedande och 

verkställande stadiet. Ofta tilldelar många inom PR-avdelningar den rollen inom SM och de utformar 

därför tydliga mål och strategier. Dock anser Schipul (2009) att agerandet på SM inte enbart behöver 

forskning och strategier, utan också kräver ett stort utrymme för flexibilitet och spontanitet. Istället för 

att inta rollen som en dirigent anser författaren att de som engagerar sig i de nya mediekanalerna, bör 

inta samma roll som en improviserande jazzmusiker. Här kan man ha en idé om hur en musiksnutt ska 

utvecklas och kanske kan man påbörja denna, men viktigast av allt är insikten av att det är omöjligt att 

dirigera en grupp improviserande jazzmusiker. På samma sätt är det omöjligt att förutse utvecklingen 

av SM varför olika strategier sällan skapar mycket nytta, menar skribenten. Av den orsaken är det viktigt 

att planera för det oförutsägbara och acceptera att mycket sker bortom företagets kontroll. 

Hultén et al. (2008) menar att företags varumärken måste spegla en balans mellan både rationella och 

emotionella inslag. Författarna menar att ”virtuella landskapet” kommit att bli en plats där individens 

integritet och självständighet står i fokus. Detta kan enligt författarna lägga en viktig grund till personlig 

tillfredsställelse hos kunden. En varumärkes hemsida bör därför innehålla både ett rationellt och 

emotionellt islag samtidigt som den bör tydliggöra och visualisera ett varumärkes överensstämmelse. 

Det rationella innefattar funktioner som tillgänglighet, att det går snabbt, tillgång till information och att 

det går att genomföra köp. De emotionella egenskaperna består i den identitet och värderingar 

varumärket förmedlar, att till exempel själv kunna bestämma vilken tid en betalning ska göras. Dessa 

teknologiska och emotionella egenskaper har enligt författarna en virtuell design och det är nu företagens 

uppgift att förstå hur ett varumärke gestaltas i den mänskliga hjärnan.      

Tennö (2009) och Kullin (2008) anser att företag måste inse att det inte räcker med att göra sina varor 

och tjänster tillgängliga i deras butiker och hemsidor. Bara för att de är synliga i den utsträckningen 

innebär det inte att konsumenter kommer hitta och använda det produkterna. Han anser att företag och 

organisationer måste lokalisera de plattformar och arenor och kan anpassa sig efter konsumenternas 

vardagsliv. I denna process krävs att varje företag fragmenterar sin målgrupp på ett sätt att produkterna 

passar in målgruppens kontext.      

Hast et al. (2008) påtalar att företag kan få konsumenterna till en känsla av medbestämmande och 

ägarskap. Detta nås genom Informationsproduktion – innehållsskapande, exempelvis genom 

kundinteraktion på nätet. Symbolskapande – genom att skapa bärare av exempelvis logotyper eller 

slogans. Mötesplatser – handlar om att skapa arenor, exempelvis digitala communities och bloggar. 

(Hast et al. 2008)  
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Meerman (2009) framhåller hur viktigt det är att företag inser de nya krafter och förhållanden som blivit 

direkta konsekvenser av SM. När konsumenterna kan kommentera produkter på bloggar, i chattrum, på 

YouTube och andra sociala sajter, är det viktigt att enskilda företag förstår att de inte längre har makten 

att påverka vad som sägs på plattformarna. I de fall företag försöker begränsa människors vilja att 

utrycka sig, lämnar konsumenterna plattformen och söker sig till andra. Att delta i dialogen Meerman 

(2009) konstaterar att detta faktum skrämmer många marknadsförare och kommunikationsavdelningar. 

Vidare påpekar han precis som Christensen (2003) att företag tidigare kunnat kontrollera sina budskap 

till målgruppen. Budskapen var ofta begränsade och framfördes oftast från de mest 

kommunikationstränade personerna inom företaget.  

Meerman (2009) påtalar betydelsen av att företag som tar klivet in i den sociala Webben inte börjar föra 

en envägskommunikation. Hearn et al. (2009) menar att många företag misslyckas på just denna punkt. 

Författarna hävdar att företag måste ta hänsyn till de nya förutsättningarna och därmed utforma 

tankegångar och strategier med utgångspunkten att konsumenter kommunicerar med andra 

konsumenter. Med andra ord ett konsument till konsument-perspektiv. Sammanfattningsvis gäller det 

att se vilka resurser som kan frigöras i det skede kunden kan bidra med innehåll. Det är inte förrän då 

företagen kan använda konsumenterna som en källa för kompetens och information (Hast et al, 2008)  

Solis et al. (2009) menar att det är PR avdelningen i företag som främst sysslar med SM samtidigt som 

Weber (2009) menar att verksamhetsledare bör främja flera delar av organisationen att engagera sig i de 

nya mediekanalerna. Public Relations avser de processer som kan bidra till ett gott rykte för ett företag 

eller en organisation (Baines et al.2004) Ledingham et al. (2001) menar att begreppet oftare åsyftar vad 

det gör snarare än vad det innebär samtidigt som de poängterar att det finns många definitioner. Vidare 

anser de att PR kan genomsyra aktiviteter inom: press, publicitet, reklam, events och medierelationer. 

Dock hävdar författarna precis som Baines att PR-avdelningen arbetar med hur företag ska laborera med 

sina relationer. En viktig del i detta, är att följa trender och allmänna intressen intressenterna har. 

Newsom et al. (2004) som anser att PR att handlar om följande grundläggande principer: 

• Att arbeta utifrån verkligheten och inga falska påståenden 

• Att arbeta utifrån ett serviceorienterat perspektiv där allmänhetens intressen prioriteras 

• Att det finns ett allmänintresse för aktiviteterna 

• Att inte arbeta med utgångspunkt från att få sitt namn omnämnt i media, till exempel med 

osanning. 

Sammanfattningsvis anser författarna PR handlar om att samla in, bearbeta och förmedla 

information som sedan ska sättas i ett sammanhang.   
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3.4 Sociala Medieplattformar 

3.4.1 Sociala nätverk 

En av fyra internetanvändare är medlemmar i någon form av Socialt nätverk. Detta framgår av Findahl 

(2009). Han konstaterar att de yngre åldersgrupperna är mest frekventa användare trots att det sedan 

2007 skett en fördubbling av användarna i åldrarna 36 – 45 år.   

 

Weber (2009) anser att den sociala webben vuxit fram utifrån ett behov hos individer av att jämföra 

egna tankar och erfarenheter med andra individer. Denna uppfattning är av samma slag Andersen (2004) 

har. Han påtalar att en community oftast kan karaktäriseras som en mötesplats för människor att dela 

information och intressen. Plattformens främsta funktion bygger på att den sammanlänkar vännernas 

nätverk med användarens eget och tydliggör detta genom att visa de olika nätverken (Findahl, 2009). På 

så vis vidgas användarens nätverk mycket snabbt och kontaktnätet blir inte sällan internationellt. Åblad 

(2009) förklarar att användarna kan skicka öppna och privata meddelanden till andras profiler. De 

personliga meddelandena skickas som e-post och de öppna visas på användarens profil på en logg. 

Vidare är det möjligt att länka sin profilsida till externa sidor till exempel bloggar, tillägger författaren. 

Åblad (2009) gör en viss distinktion mellan communities och Sociala nätverk. Fastän en online-

community är en form av Socialt nätverk anser hon att det finns ett tydligare fokus på diskussionerna 

mellan gruppen i en online-community. Vidare menar hon att, till skillnad från Facebook finns ett större 

fokus på ”vi” snarare än ”mig”.  

 

Findahl (2009) påtalar en paradox i att ett medium som Internet som undanröjt alla geografiska gränser, 

främst används för att samtala med nära vänner de flesta dessutom träffar i det vardagliga livet. Wunsch 

et al. (2007) tar upp Facebook och Myspace som exempel på plattformar vars styrka bygger på att 

innehållet är användargenererat. Vidare tillägger han att de främsta intäkterna kommer från 

annonsverksamheten som finns på sajterna. 

 

LinkedIn är förmodligen det mest “vuxna” av alla populära Sociala nätverk. Tjänsten erbjuder 

användarna att knyta affärs-och företagsrelationer i ett online-nätverk. Tjänsten har blivit kritiserad för 

att inte ha varit tillräckligt öppen och för att de har tagit betalt för stor andel av sina tjänster. Dock är 

tjänsten, efter Facebook fortfarande det mest populära Sociala nätverket i åldersgrupper 25 och uppåt. 

De enorma framgångar Facebook nått genom sin ”öppna” approach kan vara en utmaning till 

LinkedIn ”stängda” i framtiden (Mayfield, 2008).  
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3.4.2 Bloggar 

Lawson-Borders och Kirk (2005) beskriver bloggen eller Web logs, som en online journal där 

elektronisk information postas. Vidare uppdateras denna information mycket frekvent av 

bloggförfattaren själv eller läsarna som väljer att kommentera olika inlägg och detta presenteras i en 

kronologisk ordning på den personliga hemsidan. De äldre inläggen från tidigare månader lagras 

automatiskt på bloggen. Mayfield (2008) menar att enskilda inlägg inte sällan kommenteras flera hundra 

gånger. Precis som på communities, är det enkelt att länka bloggar till andra hemsidor och sociala 

nätverkssajter. Detta gör att läsarna snabbt kan fördjupa sig i olika inlägg och få en bättre förståelse i 

vad som skrivs. Lawson-Borders och Kirk (2005) skriver att bloggen är ett verktyg till att föra personlig 

dagbok, framföra politiska åsikter och organisera sig i synnerhet. Författarna redogör för dess start i 

slutet på 1990-talet som till en början skedde mycket långsamt till dess att explosionen kom under 2000-

talet. Findahl (2009) påtalar att det uppskattningsvis bloggar cirka 400 000 människor i Sverige idag. 

Åblad (2009) skriver att Pyra Lab skapade den första bloggportalen i slutet av 1990-talet som en 

kostnadsfri kommunikationsform vilken sedan köptes av Google 1999. Vidare påpekar hon att bloggar 

kommit att utvecklas till en av de största kommunikationstjänsterna på nätet. Mayfield (2008) och 

Findahl (2009) framhåller att den personliga dagboken där upplevelser och vardagliga frågor diskuteras, 

är de vanligaste i bloggosfären . Oftast framförs dessa budskap och texter på ett personligt sätt och 

inbjuder därför ofta till konversation. Findahl (2009) poängterar att bloggaktiviteten för många 

människor är en typ av sysselsättning som ofta är kopplad till en viss period och skeende i livet varför 

många begränsar sitt bloggande åt just denna tid.                  

 

Hast et al (2008) anser att bloggandet är ett steg längre i individers självförverkligande och 

identitetsskapande process. Genom att delta i olika sociala nätverk kan användarna samverka med andra 

och bygga relationer. Genom att blogga anser författarna att individer kan skapa en egen bild sig själva 

och samtidigt synas i en större utsträckning än genom Sociala nätverk. Författarna skriver att bloggar 

dessutom har börjat användas av företag såsom exempelvis detaljhandelskedjan MQ för sin 

internkommunikation. Istället för att VD:n skickar ut ett mejl till alla anställda eller lägger ut information 

på hemsidan väljer de att kommunicera med dem direkt via en blogg. I en undersökning kom man fram 

till följande resultat då man studerat vilka drivkrafter som låg bakom bloggares skrivande (Lenhart, 

2006) 

 

Motiv till att blogga     Procentuell andel (%) 

1) Ge utryck för sin kreativitet     77 

2) Dokumentera sina personliga erfarenheter och dela dem med andra   76 
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3) Hålla kontakten med vänner och familj     59 

4) Dela praktisk kunskap eller färdigheter     64 

5) Motivera andra till att agera     61 

6) Underhålla och roa andra      61 

7) Lagra resurser eller information av vikt     49 

8) Påverka hur andra människor tanker    51 

9) Nätverka eller möta nya människor    50 

10) Tjäna pengar     15 

3.4.3 Microbloggar 

Mayfield (2008) beskriver Microbloggar som ett verktyg som kombinerar element av bloggande 

med ”Instant” kommunikation, det vill säga omedelbar direktkommunikation, till exempel Live 

Messenger. Författaren menar att Twitter utan tvekan är den största Microbloggen i världen. Java et al. 

(2007) menar att microbloggande till största del handlar om att på ett snabbt och enkelt sätt kunna dela 

med sig om ens vardagliga liv, vad man gör och tänker och det är oftast detta som är kärnan i budskapen.  

Willebrand (2009) skriver i att Twitter idag har 60,3 miljoner unika användare i världen. Detta innebär 

att det därmed finns lika många användare som fransmän, fortsätter han. Vidare nämner han att Twitter 

skrivit avtal med Google och Microsoft som kopplar många Twitterfunktioner till deras sökmotorer. 

D'Monte (2009) beskriver funktionen som ”the Social Media of the Internet”. 

 

Twitteranvändare kan skicka direktmeddelanden med upp till 140 bokstäver till ett flertal plattformar. 

90 procent av all interaktion som sker på Twitter sker inte via sajten utan via mobila textmeddelanden, 

Instant meddelanden eller via skrivbordsapplikationen Twitterific. Tjänsten är mycket flexibel och detta 

beror till stor del på att den använder uppdateringsfunktionen RSS. Användarna på plattformen varierar. 

Det har visat sig vara populärt bland många som frilansar och arbetar i hemmet som använder som en 

virtuell uppfriskare. Andra människor använder tjänsten av det enkla skälet att de vill upprätthålla 

kontakten med ett nära nätverk samt dela tankar och påbörja diskussioner med dessa. Tjänstens förmåga 

att framhäva nyheter har uppmuntrat BBC och CNN till att använda sig av Twitter feeds. Till och med 

kandidater för USA:s presidentpost har flitigt använt sig av tjänsten, till exempel Barack Obama. En 

annan nämnvärd notering är att Twitter kan bli indexerat av Google. Därigenom är plattformen i ytterst 

offentlig varför det är lämpligt att komma ihåg att på sättet du använder det kan komma att utgöra en 

del av ditt permanenta rykte. (Mayfield, 2008: 27) 
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3.4.4 Video & Fotosajter 

Mayfield (2008) menar att ”content-communities”, ungefär ser ut som Sociala nätverk, där användaren 

kan registrera sig, få en egen sida och knyta kontakter med vänner. Dock är dessa tjänster fokuserade på 

att dela en viss typ av innehåll. (Mayfield, A. 2008: 24) YouTube är världens största videodelande tjänst, 

med över 100 miljoner skådade videoklipp varje dag. YouTubes medlemmar kan ladda upp videos och 

skapa sina egna kanaler av favoritklipp. Den virala upplevelsen av YouTube klipp är extra stor eftersom 

användarna enkelt kan klistra in YouTubes innehavda filmklipp i bloggar. (Mayfield, A. 2008: 14). Av 

de som besöker videosajter som YouTube, är det vanligaste att dessa besöks flera gånger i veckan. 57 

procent av de tillfrågade besöker videosajter minst en gång i veckan. (E-barometern, 2Q. 2009) 

3.5 Kunden  

3.5.1 Kundens medverkan  

För att reda ut tjänstebegreppet, karaktäriseras den tillhandahållande tjänsteprocessen, av att 

konsumtionen och produktionen sker samtidigt. Detta framhålls av Normann (2000). På samma gång 

accentuerar han att denna process inte genomsyras av att kunden tillhandahålls någon form av ägande, 

till skillnad från vid leverans av en vara, varför tjänsteprocessen närmast bör ses ogripbar eller 

immateriell Normann (2000).     

Begreppet kund visar sig i många sammanhang som väletablerat samtidigt som det spelar i vital roll i 

mycket litteratur. Detta framhåller Rytting (2006) på samma gång som han accentuerar att begreppet 

kan framträda på olika sätt. Då författaren skildrar detta, görs koppling till Gummesson (2002) som 

redogör för begreppets betydelse, även i icke kommersiella sammanhang. På samma gång framhåller 

Echeverri och Edvardssom (2002) att begreppet kund är applicerbart såväl internt inom organisationen 

som externt. Detta styrks av Gummesson (2002) som menar att ”internkunder” fått en allt större 

betydelse på samma gång som han understryker att kund i regel syftar på externkund. 

Vargo och Lusch (2004) hävdar precis som Grönroos (2008) att marknadsföringen tidigare, till stora 

delar fokuserat på varuproducerande verksamheter. I takt med att tjänstesektorn utvecklats har 

författarna gjort en större fokusering på de värdeskapande processer kunden bidrar med, i samband med 

att de tillhandahåller olika tjänster. Vargo och Lusch (2004), Grönroos (2008) och Rytting (2006) anser 

att konsumenterna till stor del kan vara med och delta värdeskapande processer och att de på så vis gör 

stora och avgörande delar av jobbet. Det är i dessa sammanhang Grönroos (2008) benämner kunderna 

som ”co producers”. Det kan till exempel vara då de samverkar och interagerar med företagets personal, 

fysiska resurser, teknik eller olika typer av system. Vidare kan det även ske då kunder samspelar med 
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andra kunder eller besöker Webbsajter och bankomater (Rytting, 2006). Zeithaml och Bitner (2003) 

styrker detta och menar att kunder kan ses som slags ”produktiva resurser” i den värdeskapande 

processen. I dessa processer kan kunderna bidra med fysiska men också intellektuella engagemang. 

Detta framhåller Grönroos (2008). Normann (2000) delar in kundens deltagande i fysiskt intellektuellt 

och emotionellt.  Vidare redogör Zeithaml och Bitner (2003) för kunder som produktiva resurser som 

kan bidra med olika former av ”inputs” i företags tjänstelevererande processer. Dessa bidrag kan vara i 

former av klagomål, självbetjäning och förfrågningar.  

I anslutning till vad som precis sagts, påtalar Rytting (2006) att kunden i mångt mycket kan spela en 

nyckelroll i den helhet av värde som skapas. Då författaren pratar om värdeskapande relaterat till 

upplevelser, kunskap och kommunikation avses de processer kunden väljer att delta i. Ett exempel på 

det är när denne interagerar med personal på gym men även då den kommunicerar med såväl andra 

kunder och företag för att påverka forma och skapa olika typer av värde.     

3.5.2 Värdet i att medverka  

Hast et al. (2008) menar att konsumentens verklighet idag utspelar sig i två parallella världar: den reella 

och virtuella. I den virtuella världen som finns på nätet, i mobilerna och i dataspelen, kan individer spela, 

konsumera, kriga, älska, något som kan tyckas ske i fantasin, samtidigt som de befinner sig i den verkliga 

världen. Styrkan i denna teknologiska värld, är enligt författarna att människorna genom några enkla 

knapptryckningar, aktivt kan leva ut sina drömmar och fantasier i utbyte mot en tråkig vardag. Här gör 

författarna en koppling till Guitar Heroes och Rock Bands stora framgångar.  

Solis et al. (2009), Clever et al. (2008) och Weber (2009). Clever et al. (2008) menar att användarna 

underhålls genom att vara kreativa och underhålla andra. Dessutom finns ett inre behov hos många att 

uttrycka sig, dela med sig av tankar och dokumentera sina liv. Ett annat incitament som framgår i 

skribentens artikel är viljan till att delta. Detta kan exempelvis vara i communities som Facebook men 

också i andra projekt som genomsyras av samarbete och interaktion. Detta påstående styrks av Hast et 

al. (2008) som skrivit om individer på webbens vilja till ”att vara någon”. Samhörigheten leder ofta till 

att nya kontakter skapas eller att gamla upprätthålls. (Clever et al. 2008) 

Wolst (2009) menar att våra sociala behov över Internet tar sig till uttryck genom skrift, ljud och bild. 

Hon jämför dessa sociala sammanstötningar med de som uppstår på fester eller andra sociala situationer. 

Hon menar att individer alltid vill utgöra en naturlig del i en gemenskap. Behovet av att kommunicera 

bottnar i att vi vill hitta oss själva och använda oss av diverse metoder för att signalera vår identitet, 

anser hon. 
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Cooke och Buckley (2007) har försökt kartlägga vilka faktorer som driver och tillgodoser individer i 

konsumtionsprocessen av olika medier. Författarnas konstateranden efterliknar de Clever et al. (2008) 

gjort. Vissa grupper människor har ett behov av att analysera, dokumentera och interagera i SM. Precis 

som Southwell och Yzer (2009) anser Cooke och Buckley (2007) att informationen vidare sprids till 

med vänner inom samma nätverk för att ge någon form av respons. Författarna anser att detta inte enbart 

skapar en god självbild utan också bidrar ett positivt rykte användaren önskar. 

 

Cooke och Buckley (2007) refererar till Mark Earls (2003) prisvinnande artikel, där han lyfter fram hur 

mänskligt konsumentbeteende bör ses utifrån ett mer sanningsenligt flockperspektiv. Earls (2003) menar 

att detta perspektiv tidigare, inte tagits i beaktande och därför varit obeprövat.  Då individer ständigt 

strävar efter nya kommunikationsmetoder görs detta med utgångspunkt från att vilja delta i en större 

grupp. För att få en övergripande förståelse för hur konsumenter beter sig bör insikten nås om att 

människor tillhör olika ”stammar”. Individer kan tillhöra flera stammar på samma gång och kan även 

spela olika roller inom dessa. Då människan inte vill styras av någon yttre kraft, vill denne känna friheten 

att kunna lämna och gå med i grupper när som helst. Sammantaget ser Earls (2003) framväxten av SM 

och Webb 2.0 som ett tydligt resultat av dessa krafter.      

 

Findahl (2009) anser att ett de nya fenomen som utspelas på Internet, i mångt och mycket handlar om 

hur vänkretsar numera kan vidgas och kommunicera med varandra. Denna process sker genom att den 

relativt fåtaliga, nära vänkretsen, enkelt vidgas till mer avlägsna vänner och bekanta. Med dessa vänner 

anser författaren att kontakt enkelt kan upprätthållas via Mejl, Instant messaging och bloggar eftersom 

olika adresser oftast presenteras på användarnas profiler. Dessutom uppdateras gemensamma och 

personliga ”väggar” eller loggar, med information, i de sociala nätverken, så att användarna snabbt kan 

uppdateras om vad som händer med de kontakterna, och vad de tänker. Findahl (2009) anser att resultatet 

av detta är att den personliga kontakten fått ökad betydelse som eftersom den numera blivit en källa till 

information. Desto mer aktiv användaren är i det sociala nätverket, desto viktigare blir de personliga 

kontakterna, menar skribenten.       

 

Southwell och Yzer (2009) betonar på ett djupare plan en del andra drivkrafter hos individer som kan 

sammankopplas med användandet av SM. En av dessa krafter kommer från behovet att vilja 

tillhandahålla korrekt kunskap om omvärlden för att individer på så sätt ska kunna känna sig trygga. I 

de sammanhang som information och kunskap sprids, sätts den enskilda personens attityd i relation till 

andra individers. Det är här skribenterna anser att det skapas utrymme för självförverkligande varför det 

ofta finns ett gediget värde i att interagera med andra.   
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Sundén (2003) och Simmons (2008) anser att människor upplever stora friheter med internet i och med 

att möjligheterna av att vara och efterlikna den man vill vara, är större än i den verkliga världen. 

Dessutom anser skribenterna att individerna inte behöver riskera något och att det otillåtna i den verkliga 

världen kan bli tillåtet i den virtuella. Denna slutsats drar även Sundén (2003) och Simmons (2008).  

3.5.3 User generated content  

Thackeray et al. (2008:3) sammanfattar styrkan i den användargenererande processen av innehåll på 

Sociala plattformar för; ”Ingen vet allt men alla vet något”. I artikeln ”Platform Status Report: user 

generated content, social media and advertising-an overview”, utförd av Interactive Advertising Bureaus 

(2008), avser begreppet ”user generated content” (UGC) sådant material på Internet som är skapat 

upplagt av enskilda individer. Begreppet är också känt som ”consumer generated media”.  

Mayfield (2008) accentuerar att kommunikationssajten Facebook bygger på öppenhet i den bemärkelsen 

att användarna själva är tillåtna att skapa applikationer och lägga upp innehåll på sajten utan att 

Facebook tar betalt. Med andra ord är det användarna som skapat alla spel och virtuella gåvor som 

skickas inom de sociala nätverken, menar författaren. Tidigare var internet en mediekanal för företag 

och organisationer att tillhandahålla konsumenter information (Solis 2009).  Idag menar författaren 

precis som Hearn (2008) att det skett ett vitalt skifte i takt med att SM vuxit fram. Enskilda individer 

med eget tyckande och expertis har kommit fram. Inflytelserika bloggare kan enligt författarna, idag 

påverka en enormt stor läsarpublik till tyckande om olika varumärken.  

 

Begreppet ”UGC” har enligt Hearn (2008) vuxit fram i takt med att informationsskaparna blivit individer 

som uppehåller sig på kommunikationssajter, bloggar eller någon annan social mediekanal och skapar 

en enorm mängd innehåll i form av texter, filmer och ljud. Begreppet ”User” innefattar Boyds et al. 

(2008) beskrivning av kommunikationstjänster, där varje användare skapar sin egen profil. I en profil 

görs oftast en kortare presentation av individens intressen, kön och ålder. Detta är också ofta en 

förutsättning för att man ska kunna kommunicera och skapa information det Sociala nätverket. 

 

Wunsch et al. (2007) redogör för tre olika karaktäristikor som ofta kan härledas till UGC. Det första 

avser den kontext varifrån UGC skapats och kan komma tillrätta. Detta benämner skribenterna 

för ”publication requerement” och kan till exempel vara en hemsida eller en kommunikationssajt. Det 

andra ”creative effort”, avser den kreativa uppoffring som krävs för att användarna ska kunna återfinna 

ett värde i innehållet. Det sista handlar om att UGC oftast inte skapas med utgångspunkten att materialet 

ska ge den enskilda användaren någon ekonomisk ersättning utan att värdet återfinns på något annat 

plan. En annan starkt bidragande orsak till den starka framväxten av UGC är enligt Wunsch et al. (2007) 
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sänkta kostnader av att skapa underhålla och ändra innehållet samtidigt som verktygen till detta 

utvecklats och ökat i antal.  

3.5.4 Viral marknadsföring  

Viral marknadsföring handlar om individers benägenhet att sprida och dela med sig av digital 

information över nätet. Detta görs via olika kommunikationskanaler som till exempel e-post. 

Informationen kan bestå av olika budskap och handlar inte sällan om varor och tjänster (Hast et al 2008). 

Subramani och Rajagopalan (2003) menar att två nyckelfaktorer avgör i vilken utsträckning viral 

marknadsföring når sin påverkan. Den ena faktorn avser vilken roll den tongivande personen har och 

vidare vilka avsikter denne haft av att sprida budskapet, passivt eller aktivt försökt övertyga. Den andra 

faktorn avser den nivå som nätverkets tillvaro har. Till exempel om personerna i nätverket kan dra nytta 

av att använda produkterna som blivit rekommenderade i communityn.      

 

Jansen (2009) benämner denna mekanism som ”online word of mouth”. Författaren menar att den 

klassiska ryktesspridande processen ”word of mouth” som sker mellan konsument och konsument, till 

stora delar förflyttats till Internet i och med att det finns så många teknologiska verktyg för detta. Vad 

som karaktäriserar den tidigare ryktesspridningen var att den ofta avsåg informell konversation mellan 

och gällde företags varor och tjänster samt att den inte spreds till lika stort antal människor. (Thurau & 

Walsh, 2004)     

 

Hast et al. (2008) utvärderar möjliga orsaker till att människor frivilligt marknadsför varor och tjänster 

till vänner och familj. Ofta innefattar budskapen något unikt och det handlar inte sällan om 

informationsflöden som väcker känslor, anser författarna. Detta kan vara i form av rädsla, glädje, avsky 

eller ilska. Dock konstaterar författarna att det inte enbart räcker med känslor. De hänvisar till en studie 

av Lindgreen et al. (2007). Studien kunde urskilja två starkt bidragande faktorer till att viss information 

skickades vidare. För det första, var budskapet av sådan karaktär att det väckt såpass stort intresse att 

mottagargruppen velat sända det vidare. För det andra, visade studien att de som skickat vidare 

materialet, ofta utgjorde den målgrupp som med största sannolikhet skulle göra detta. Informationen var 

med andra ord riktad mot dessa grupper från första början.  

 

Vad som gör den virala marknadsföringen så kraftfull är, enligt Hast et al. (2008) att den sprids likt ett 

virus. Detta beror på att användarna genom de tekniska verktygen, oavsett plattform, enkelt kan sprida 

budskapen till hela sina nätverk. Vidare sprider vännernas nätverk budskapen vidare och tillslut når 

omfattningen gigantiska proportioner. En annan viktig orsak är att konsumenter visar starkt tillit till 
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andra konsumenter. Ryktesspridningarna behöver inte komma från vänner eller bekanta.  (Thurau & 

Walsh, 2004). 

3.6 Servicescape 

”Servicescape” eller servicelandskapet som den arena där kundens interaktion med företaget sker eller 

den plats där serviceprocessen äger rum. Detta framhålls av Bitner (1992). Grönroos (2002) redogör för 

termerna ”tjänsteprocess” och ”serviceprocess” och menar att dessa bör ses som ”…den process där 

tjänsten möter kunden, ofta i samverkan med andra kunder” (Grönroos, 2002:26). Inom dessa begrepp 

inringar författaren den komplexitet som råder kring olika produktionsresurser av en tjänst, där inte 

minst kunden spelar en viktig roll och dennes förmåga att interagera med personal, andra kunder, system, 

operationella rutiner och fysiska resurser och utrustning.  

Bitner (1992) konkretiserar sociala processers komplexitet då han framhåller att kunders sinnesstämning 

påverkar andra kunders. Vidare poängterar författaren att miljön i landskapet dessutom bör anpassas 

efter en kunskapsnivå som samspelar med kundens. Delar av detta har tagits upp i avsnittet om kundens 

medverkan men är av relevans i detta avsnitt, då processerna även genomsyrar begreppet ”Servicescape” 

och den komplexitet som är kopplat till termen (Grönroos, 2002). Dock framhåller Normann (2000) att 

kunder inte är en del av servicelandskapet utan snarare att de spelar en viktig roll inom det. Bitner (2006) 

och Zeithaml et al. (2006) framhåller att begreppet avser den miljö som ligger till grund för kundens 

totala upplevelse av tjänsten. Här spelar miljöns gestaltning i form av lukt, ljud och ljus och design en 

viktig roll (Bitner, 1992). Samma författare delar in servicelandskapets utformning i olika dimensioner 

där rumsmiljön omfattar de som sensoriska upplevelser som precis nämnts. En annan dimension är rum/ 

funktion och den avser rummets utrustning, layout och inredning. Dem sista dimensionen avser tecken, 

symboler och artefakter (Bitner, 1992).       

Zeithaml et al. (2006) riktar uppmärksamheten på servicelandskapets betydelse för den interna 

organisationen och personalen, då miljön har en stor inverkan på upplevelsen även för denna grupp. 

Servicelandskapets roll beskrivs av Bitner (2008) och delas in i fyra delar: Packaging, Facilitator, 

Socializer och Differentiator. Dessa delar är alla avgörande för att kunden ska tillhandahålla tjänsten på 

ett bra sätt. Den första delen, Packaging, avser landskapets generella förmåga till att kommunicera 

externt och internt. Facilitator antyder på i vilken utsträckning landskapet är funktionellt och praktiskt. 

Socializer avser landskapets förmåga locka åt sig kunder och upplevas som trivsamt. Den sista delen 

differentiator avser landskapets ställning gentemot andra landskap och hur det lyckas skilja sig från 

mängden och skapa en egen karaktär. Sammanfattningsvis ligger det ytterst i företags och organisationer 
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hand att forma en miljö som skapar goda förutsättningar för värdeskapande insatser mellan kunder och 

företag men också mellan kunder och kunder (Grönroos, 2002)  

Då konsumenten i allt större utsträckning förflyttats online, menar Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) att 

även begreppet servicelandskap vidgats för att på senare tid också inkludera den virtuella mötesplats där 

konsumenter möts för att kommunicera och genomföra olika transaktioner. Denna virtuella plats 

bekriver Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) som en e-servicemiljö som ofta är den enda atmosfär kunden 

får möta hos företaget. I denna virtuella miljö finns, likt det klassiska servicelandskaet, utrymme för 

känsloyttringar, upplevelser och möjligheter att göra affärer och skapa relationer.  Författarna menar att 

den estetiska miljön i det virtuella servicelandskapet därför är avgörande för att nå en hög kundnöjdhet.   

3.7 Teorins roll & Betydelse  

Insamling av teori har skett efter det att empirin samlats in från intervjuerna. Som tidigare nämnts har 

det under uppsatsens utformning inte funnits någon omfattande litteratur i ämnet vilket gjort att jag i 

många fall hämtat olika artiklar och blogginlägg från internet. Vidare har teori om kunden, tjänst och 

relationsmarknadsföring använts och applicerats på sociala medieperspektivet för att förenkla och göra 

det mer begripligt. Teori som varit av betydelse för detta ändamål är bland annat skriven av Normann 

(2000), Grönroos (2008), Rytting (2006) och Bitner (2006).   

Solis och Breakenridge (2009), Weber (2009), Findahl (2009), Åblad (2009) och Hast et al. (2008) har 

haft stor betydelse när det kommer till att beskriva SM som fenomen och den förändring det nya 

kommunikationslandskapet bidragit till genom de nya teknologierna. Vidare har denna teori, i synnerhet 

Solis et al. (2009), även redogjort för de svårigheter som finns. Ovan nämnda skribenter har bidragit till 

att skapa röd tråd i den teoretiska ramen och varit viktig för att öka förståelsen för SM både generellt 

samt utifrån ett företags och marknadsperspektiv. Skribenterna har även varit av betydelse för att 

beskriva olika typer av sociala medieplattformar, något jag velat göra för att konkretisera uppsatsens 

innehåll.  

Christensen och Raynor’s (2003) har varit viktig utifrån ett digitaliseringsperspektiv då dem genom 

begreppet disruptiva teknologier hjälper till att skapa förståelse för nya teknologiers roll och 

genomslagskraft när kommer till att förändra människors sätt att kommunicera. Kraften bakom den här 

typen av teknologiska förändringar är något företag och organisationer måste förhålla sig till.    

Rytting (2006), Echeverri och Edvardssom (2002), Vargo och Lusch (2004) är exempel på författare 

som framhävt kundens roll som bidragsfaktor i den värdeskapande processen. Denna teoretiska del av 

kapitlet är som tidigare nämnt inte direkt kopplad till SM men har ändå en stödjande roll eftersom de 
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flesta synsätt och principer kring deltagande, värdeskapande processer och kundens inverkan är 

densamma som för det webbaserade perspektivet.  

Thackeray et al. (2008:3), Hearn (2008) och Wunsch et al. (2007) använder begreppet UGC och 

beskriver hur de nya kommunikationsverktygens hela kraft och existens just bygger på den 

skapandeprocess av innehåll och engagemang av verktygens användare. Det är de här användarna som 

utgör den stora massan av människor och företagens kunder. Zeithaml et al. (2006) och Bitner (1992) 

är exempel på författare som genom begreppet servicescape beskriver den miljö där tjänsteprocessen 

äger rum mellan företag och konsumenter. Här lyfter även Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) denna 

föreställning till en e-baserad nivå genom begreppet virtuella servicelandskap. Både när det gäller 

servicelandskapet och kundens deltagande så bygger de värdeskapande processerna på samma känslor 

och engagemang oavsett det sker i den virtuella världen eller inte.  
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4 Analys 

I denna del presenteras analysen av den teoretiska referensramen och det empiriska resultatet. Det bör 

påpekas att empirin i sin helhet är presenterad som bilaga i denna uppsats samt att intervjuerna 

genomfördes under oktober till december 2009. Detta kapitel är indelat ett användarperspektiv 

respektive ett företagsperspektiv. Eftersom dessa delar hänger ihop på flera sätt blir distinktionen i 

enstaka fall mindre tydlig. Slutligen presenteras några utvalda exempel som informanterna delat med 

sig av under intervjuerna.  

4.1 Användarperspektiv 

4.1.1 Förändrade villkor  

För Sandberg handlar SM om olika kommunikationskanaler där användarna själv har väldigt mycket att 

säga till om och styra vad för del av innehållet de vill ta del av.  

Rydbrink beskriver Socialt media som en icke lokal plats, som inte behöver vara fysisk. Vidare utspelar 

det sig på någon plattform där människor möts, byter tankar, idéer och skapar innehåll framförallt. Enligt 

Bergström och Pallvik handlar SM om ständigt pågående diskussion och ett nätverkande. Vidare handlar 

det om att dela med sig om nyhetsflödet, sina tankar, eller annat man tycker är intressant. Utifrån ett 

kommersiellt perspektiv avser begreppet en pågående dialog mellan konsumenter och företag, tillägger 

Pallvik. 

SM har förändrat förutsättningar radikalt för både företag och privatpersoner. Detta påtalas av Pallvik 

(2009), Sandberg (2009) och Hast et al. (2008). Dock poängterar Sandberg (2009) att vi möjligen 

befinner oss i ett skede där vi överdrivet förstorar upp dess betydelse. SM har kommit att bli en form 

utav ”buzz word” idag, anser han. Samma informant kan precis som Åblad (2009) konstatera att det på 

senare år skett en explosion av ny teknik och nya SM plattformar.  

Pallvik anser att marknaden i och med utvecklingen teknologiska verktyg som Webb 2.0, till större del 

handlar om kommunikation än tidigare. ”Markets are conversations”, säger han. Informanten 

accentuerar att företags ställningar och rykte, i mångt och mycket baseras på den dialog som förs av 

individer om de på den sociala Webben. Detta resonemang styrks av Hast et al (2008) Solis et al. (2009) 

som menar att det skett en form av demokratiseringsprocess, från vilken konsumenterna fått mer makt. 

Kundlojalitet har aldrig varit svårare än vad det är idag. Detta anser Sandberg (2009). Han menar dåligt 

renommé på Internet snabbt visar sig på Google i form av bloggar, forum och portaler.      
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Bergström menar att kommunikationen alltid strävar efter att förenkla sig själv. Sandberg (2009) påtalar 

att människor har ett grundläggande behov av att kommunicera. Vidare riktar Bergström 

uppmärksamheten på förr i tiden, då människor cyklade till varandra för att kommunicera. När telefonen 

uppfanns behövdes inte längre det, utan det räckte ofta med att ringa. SMS-tjänsten har vidareutvecklat 

kommunikationen och gjort att man inte ens behöver ringa, tillägger han. Vad som sker, är enligt 

Bergström är att verktygen ständigt utvecklas och att dialogen lyfts till nya dimensioner. Dialogen lyfts 

inte från en äkta värld till en falsk värld, säger Bergström. Dialogen är alltid är äkta. Det enda relevanta 

är hur kommunikationsmöjligheter kan förenklas och levereras på ett sätt att någon annan kan ta del av 

det på ett effektivt sätt och vidare förstå det.   

Föregående informants resonemang kan enligt min mening kopplas till den känslodominerade logik 

Hast et al. (2008) redogör för. Detta, eftersom denna logik bygger på en hänsyn till att det finns två 

världar som utspelas parallellt, nämligen den virtuella och reella. Sandberg och Bergström menar att 

människor alltid kommer finna nya sätt till att kommunicera. I den utvecklingsprocessen kommer 

teknologiska innovationer och människors benägenhet till att utnyttja dessa spela en avgörande roll för 

samhället i stort (Christensen, 2003).    

Den sociala Webben har enligt Stern förändrat samhället inom flera områden. I takt med att avsändaren 

blivit mer otydlig, finns smygreklam idag på ett helt annat sätt än vad det fanns tidigare, anser hon. Att 

Internet skapat en allt suddigare avsändare styrks av Sandberg men framför allt Bergström som anser 

att detta speglar ett nytt tillit i samhället, där många människor visar en tendenser till att förlita sig på 

folk de aldrig träffat. Vidare understryker Stern att hon att hon själv ofta använder de nya 

kommunikationskanalerna som till exempel bloggar för att hämta inspiration, påverka och påverkas.   

Det finns en stark koppling mellan de SM och traditionella medierna, anser Pallvik. Den senaste 

utvecklingen har, enligt informanten inneburit att traditionella medier till stor del anpassat sig efter de 

sociala. Inte sällan finns möjligheten att kommentera olika tidningsartiklar på nätet, vilket har skapat ett 

nytt medielandskap, påpekar han. På detta sätt har tidigare medier som ägnat sig åt 

envägskommunikation kommit att bli sociala på riktigt, menar han. 

4.1.2 Värdet av att medverka 

Rydbrink gör en viktig distinktion mellan i vilka syften vinstdrivande företag och ideella organisationer 

verkar på den sociala Webben. De ideella organisationerna är, enligt Rydbrink och Sandberg ofta 

användargenererade och bygger i de flesta fall på att människor delar ett stort intresse. Det är framförallt 

i dessa sammanhang stora grupper individer drivs till att skapa ett stort innehåll. Detta framhålls av båda 
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informanterna. Vidare riktar Sandberg uppmärksamheten på vissa enskilda pionjärer inom dessa ramar 

som ibland skapar något stort av väldigt lite. Här spelar ekonomin en mindre roll, tillägger han.  

Rydbrink redogör för fildelningssajten The Piratebay och filmsajten YouTube som är 

användargenererade (UGC). Vad som karakteriserar dessa sajter är att alla människor kan lägga upp 

innehåll vilket tillslut skapar en enorm informationsbas, där allt finns tillgängligt, berättar 

informanten. ”Det spelar ingen roll om någon söker efter jinglet till Björnes magasin eller 

programvaror”, säger han. YouTube står för tio procent av all Internettrafik i hela världen vilket svart 

på vitt aktualiserar styrkan i det användargenererade innehållet. På denna sajt är det inte kommentarerna 

som genererar det viktigaste värdet, utan filmklippen (Rydbrink). Att det nya 

musikströmningsprogrammet Spotify brottas med sin intäktsmodell, är inte förvånande anser Rydbrink 

eftersom Spotify konkurrerar med användargenererade plattformar.   

I anslutning till de karaktärsdrag Wunsch et al. (2007) kopplar till termen UGC, finns här stora likheter 

i informanternas resonemang. Tydligast är när användare engagerar sig i att skapa ett värde utan att få 

någon monetär gengäld, och där användarna återfår ett värde på annat plan. I fallet The Piratebay tyder 

allt på att detta värde återfinns i musiken individerna kan ta del av. Vidare talar Wunsch et al. (2007) 

om den kreativa uppoffring som krävs för att värde ska skapas samt hur verktygen för att underhålla och 

ändra innehållet spelar en central roll. Min tolkning är att dessa, till stora delar hänger ihop på samma 

gång som verktygen blivit allt med användarvänliga. För vinstdrivande företag på den sociala Webben 

handlar det, enligt Rydbrink, till större del om att skapa en känsla hos användarna av att de är delaktiga, 

snarare än att de verkligen är det. I anslutning till Hast et al. (2008) som anser att denna känsla kan nås 

genom Informationsproduktion, symbolskapande och mötesplatser, är Rydbrinks påstående enligt min 

tolkning av relevans, då denna metod sannolikt är ett gensvar, från företagens sida, på de förändrade 

maktvillkor som utvecklingen medfört.  

   

För Bergström, Solis et al. (2009), Weber (2009) handlar SM om kommunikation, interaktion och dialog. 

Bergström menar att detta är grundläggande drivkrafter hos människor. Dock tror inte informanten att 

de nya mediekanalerna gjort oss mer kreativa som varelser utan bara att de fungerat som redskap för att 

uttrycka en kreativitet, som vi alla bär på. En grundläggande orsak till att människor använder sig av 

SM tror Rydbrink bottnar i en vilja av att känna uppskattning. På samma gång tror han att det ofta 

används som ett verktyg för att komma bort från hemmet. Detta styrks av Pallvik och Hast et al. (2008) 

som säger att ingen behöver känna sig ensam längre eftersom en tråkig vardag snabbt kan bytas ut mot 

en virtuell spännande värld.  En person som är intresserad av ångpannor och bor i Lycksele, är sannolikt 

ganska ensam om detta, fast i ett Webbbaserat sammanhang förhåller det sig inte så. Detta framhålls av 

Pallvik. Han menar att intresset snarare kan skapa en helt ny gemenskap där kunskap och information 
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kan utbytas om intresseområdet. En annan viktig del i människors möten med andra på Webben som 

framhålls av Stern (2009) och Sundén (2003) är hur enkelt det är att vara den man vill vara snarare än 

den man är. Hos många är detta en viktig del i drivkraften, tror informanten. Ingen kan egentligen 

kontrollera de personer som finns bakom dessa fasader, hävdar hon. Ett annat påtagligt värde återfinns, 

enligt Pallvik i snabbheten på den sociala Webben. Han menar att det finns en tillfredsställelse i att i 

realtid få tag på information så snabbt.   

För Stern är Bloggen ett verktyg för att få utlopp för sin kreativitet, medans värdet i Sociala nätverket 

Facebook bygger på nätverket, bestående av personer hon tycker om eller har någon form av anknytning 

till. Bloggen handlar mycket om mig själv och har en viss grad av auktoritet. Stern menar att Facebook 

snarare handlar om ”oss” samtidigt som hon riktar uppmärksamheten den stora viljan av att få 

uppmärksamhet och att stå i rampljuset. På samma sätt som vi gillar att skvallra, anser Stern att vi också 

gillar att spana. Många tycker det är kul att spana på vad deras tidigare partners sysslar med och här 

finns en släng av besatthet, avslutar hon.   

Hast et al. (2008) menar att människor inte bara använder kanalerna för att kommunicera utan också för 

att få utlopp för känslor. I den virtuella världen kan individer älska, kriga, dela och skapa och en av detta 

gör människor för att skapa en form av mening och ingå i ett sammanhang. För att ”bli någon”(Hast et 

al. (2008). Stern accentuerar betydelsen av att andra människor responderar på egna tankar, kreativitet 

och åsikter. ”Det är klart det är en ”självförtroende-boost” då någon ger en komplimanger för utseende 

eller texter”, säger hon. Någonstans intresserar vi oss mycket för varandra och vi tycker det är jättekul 

när någon i kontaktnätet på Facebook har ”gått in i en relation med någon annan”, tillägger hon.  

En arbetslös person som sitter och spelar World Of Warcraft eller Counter-Strike hela dagarna gör inte 

detta enbart för att de tycker det är roligt, utan också för att nå någon form av status, träffa människor 

och kunna ha ett socialt liv. Detta framhålls av Rydbrink. Desto mer tid en person lägger ner på detta 

desto mer benägen är denne att vara kvar, tillägger informanten. Detta beror på att användarnas digitala 

person tillslut blir en viktig del i identiteten. Stern uppmärksammar detsamma. Hon använder det Sociala 

nätverket flera gånger om dagen men understryker att hennes aktiva egna engagemang har en stark 

koppling till hennes samlade upplevelse. Findahl (2009) styrker detta samband.  

Rydbrink, Stern och Findahl et al. (2009) är ense om att de flesta på sociala sajter som Facebook, oftast 

kommunicerar med de personer de också träffar i verkliga livet. På samma sätt söker sig svenskar till 

andra svenskar även på internationella spelnätverk, poängterar Rydbrink. Detta beror, enligt min 

tolkning, på att individer vill umgås och interagera med de som upplevs vara likasinnade och att detta 

är en viktig del i en identitetsskapande process. Findahl (2009) anser att detta är en paradox då det sker 

med verktyg som för första gången övervunnit alla gränser. 
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4.1.3 Att bilda opinion  

Bergström menar att den anonyma oidentifierade människans åsikter, över Internet, ofta väger lika tungt 

som en bekants. Detta är en stor förändring i samhället samtidigt som det är skrämmande för många, 

tillägger han. Vidare uppmärksammar han detta som en viktig orsak till att individer börjat kommunicera 

på ett sätt som aldrig förr.  

Unga kvinnor dominerar stora delar av bloggosfären (Findahl, 2009). Pallvik uppmärksammar att denna 

grupp därför har ett enormt stort inflytande inom många områden och därför påverkar många människor. 

Oftast används bloggar som en form av dagbok och Stern tror att detta kan vara en av orsakerna till att 

så många tjejer bloggar. Hon tror att det traditionella dagboksskrivandet har förflyttats till Webben. 

Bloggen är ett bra verktyg för att uttrycka sina känslor och detta är viktigt för många kvinnor, tror 

informanten.  

SM är inte bara ett verktyg för enskilda individer för att lyfta fram budskap och synas, utan även större 

grupper i samhället. Detta framhålls av Rydbrink. Han accentuerar det i, Sociala nätverk som Facebook, 

ofta skapas olika opinionsbildande grupper i samhället, till exempel Rosa bandets cancerfond. Denna 

grupp fick närmare trettio tusen medlemmar samtidigt som det kanske bara hundra personer som 

verkligen brinner för frågan, säger informanten. Av detta, konstaterar informanten att plattformen är 

effektiv då målet är att flera människor ska ställa sig bakom en viss ståndpunkt.  

Många inom bloggosfären har blivit enormt inflytelserika. Detta understryks av Pallvik. Han menar att 

bloggerskor som Blondinbella och Kenza har större genomslagskraft än många av de större mediehusen. 

Vidare tillägger informanten att dessa bloggare har flera hundra tusen besökare i veckan. Bloggare som 

Blondinbella sätter många trender, förklarar informanten och berättar om ett fall en gång han hört en av 

Sveriges mest inflytelserika bloggare säga; ”nej jag slutar nu att tipsa om klädesplagg som jag hittar, 

för när jag tipsat jag om ett par skor och ska gå och köpa dem dagen efter, så är de slut i hela stan”.  

Rydbrink tror att läsarna hos Blondinbella bloggare ser ett stort värde i att hon konkret tipsar och råder 

läsarna på vart de kan hitta olika produkter. Många av läsarna kanske inte heller tänker på att Isabella 

Löwengrip, som hon heter, får betalt för sina marknadsföringsinsatser, säger samma informant. Ett annat 

påtagligt värde för läsarna enligt informanten, är att hon lyckas kombinera alla dessa tips med ett 

moderiktigt storstadsliv där bland annat galamiddagar och Stureplansliv är inblandat. Då detta är något 

många yngre kvinnor eftertraktar, blir bloggarna ett sätt att komma det närmare, tillägger han.  

Sandberg påtalar att många av de inflytelserika och kända bloggare som finns runt om tenderar att föra 

en envägskommunikation. Mycket av vad som skulle kunna vara en tvåvägskommunikation, blir enligt 

informanten en envägskommunikation där det handlar om att synas och få bekräftelse snarare än att 
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kommunicera. I anslutning till den definition som tilldelats SM-begreppet av författare och informanter 

i denna uppsats blir dess innebörd inte helt tydlig, i det sammanhang Sandberg precis tagit upp. En 

relativt otydlig innebörd hänger sannolikt samman de olika svårigheter som diskuterats i avsnittet 

Flaskhalsar i teoridelen.   

4.1.4 Användarnas risker 

Det är omöjligt att veta vem som döljer sig bakom en viss profil på Internet. I samma ögonblick är det 

inte heller möjligt att veta exempelvis kreditkortsuppgifter lagras på ett tryggt sätt (Bergström, 2009). 

Rydbrink och Bergström menar att allt som blivit offentligt på den digitala Webben, alltid kommer att 

vara det. Stern anser att många har svårt att känna vart gränsen går i sitt användande av SM och därför 

ofta delar med sig av för stora delar av sina privatliv. Då Stern tidigare hade en modeblogg på 

Vibbkalmar.se kände hon att hon alltid var tvungen till att leva upp till den person som presenterades på 

bloggen, vilket gick ut över hennes privatliv. Rydbrink ser ett samband i alla digitala spår som lämnas 

och en ny tjänst som heter Webwill. Tjänsten ser till att rensa alla digitala aktiviteter hos användaren 

efter dennes död, säger informanten.  

När Stern hade sin blogg på Vibbkalmar.se kände hon tydligt av att hon alltid var tvungen att leva upp 

till den person som presenterades på sidan. Det vill säga alltid snyggt klädd och i ordning gjord. Även 

här blir det tydligt att vad man gör på den sociala Webben, kan påverka det privata livet.  

En annat resultat av offentligheten är all information företag som Google har lagrat om varje individ.  

Detta uppmärksammas av Bergström. I vissa fall och på vissa plan, vet dessa företag rent 

informationsmässigt mer om användare, än vad denne själv gör, och detta kan vara viktigt att ha i åtanke, 

menar han. Bergström betonar att dessa företag rent teoretiskt skulle kunna göra enormt mycket av sådan 

information.   

Pallvik tror att de största riskerna utspelar sig då privatlivet blandas samman med det virtuella livet.  En 

illusion av trygg gemenskap över Internet, kan slå tillbaka på det verkliga livet mycket negativt. Detta 

framhålls av Rydbrink. Informanten berättar om en online-spelare som varje dag spelade World Of 

Warcraft. I dessa kretsar var spelaren känd och han kände att han hade ett stort socialt nätverk genom 

då han interagerade med cirka 60 personer varje dag. Dock nådde spelaren till en punkt då han kände 

att spelet gått ut för mycket över det vanliga livet. Spelaren bestämde sig för att sluta. Efter det la han 

ett inlägg på nätverkets forum, men detta kommenterades inte mer än tre gånger, berättar informanten.   

För den enskilde individen understryker Pallvik att det är viktigt att tänka på sin integritet. I den 

processen är viktigt att tänka på vad du säger, att inte vara för burdus och fundera på vem du litar på. 
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Vidare bör en extra tanke slängas på vem som verkligen är vem. SM har kommit att bli en del av många 

människors vardag varför det kan ytterst sannolikt att din arbetsgivare ser hur du beter dig.   

4.2 Företagsperspektivet  

4.2.1 Att synas 

De finns väldigt få grupper i samhället som inte använder Internet som en källa för att hitta information. 

Detta framhåller Sandberg. Samtidigt understryker han att denna grupp alltid växer vilket också styrks 

av Findahl (2009). Sandberg riktar uppmärksamhet mot åldersgruppen 18–25 där 80–90 procent 

använder någon av sökmotorerna som ett verktyg för beslutsfattande. Om en konsument söker efter resor 

på Google känner många aktörer att de av förtroendeskäl måste hamna i toppen. Av samma skäl är det 

betydelsefullt för företag men också för den enskilda kunden, att andra konsumenter talar gott om 

företagets produkter (Sandberg, 2009) 

Då problematiken kring SM och Internet angrips utifrån ett företagsperspektiv, anser Sandberg att det 

mest vitala för verksamheter, handlar om är att synas. Vidare gäller det att företag och organisationer 

syns vid rätt tillfälle, tillägger informanten. Tennö (2009) har fastslagit att det inte räcker för företag att 

synas på deras hemsidor, utan att de måste lokalisera vilka plattformar konsumenterna uppehåller sig.  

Det finns stora möjligheter att nå ut till sin målgrupp på den sociala Webben. Detta framhåller Sandberg. 

Rent tekniskt förklarar informanten att möjligheterna vuxit fram genom att användarna fyller i sina 

demografiska uppgifter. Detta används dels för att skapa en personlig profil men också för att kunna 

definiera användaren som målgrupp, för att företag ska kunna rikta användarstyrd annonsering, säger 

Sandberg. ”Denna möjlighet är ovärderlig för många företag idag, eftersom att de kan nå ut till precis 

sin målgrupp när de har kommit så pass långt i beslutsprocessen. Att kunna påverka kunden då den har 

pengarna avsatta och är redo för inköp är något marknadsförare velat kunna göra länge”, säger 

Sandberg. 

Pallvik menar att allting på Webben börjar med ett sökande, varför det är viktigt att synas på Google, 

som är den marknadsledande sökmotorn. Om en konsument söker efter produkt på internet, till exempel 

en motorsåg, så skriver konsumenten ofta ”motorsåg” på sökmotorn, och inte på namnet av en specifik 

motorsågsförsäljare. Därför är det av betydelse för alla försäljare inom kategorin att kopplas till 

konsumentens sökning. Detta påtalar samma informant. Låter försäljaren sig företrädas på exempelvis 

Flickr menar Pallvik att motorsågsintresserade användare, kan ladda upp dessa bilder och vidare ”tagga” 

(sätta etikett) dessa, vilket kommer leda till att de hamnar högt upp i Googles sökresultat.   
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”Search Engine Optimization” (SEO) avser de tekniker som finns för att göra en hemsida så synlig som 

möjligt på Internet, förklarar Sandberg. Detta görs, enligt informanten genom att framkalla ett innehåll 

på hemsidan som gör att exempelvis sökmotorn Google enkelt kan hitta sidan och därför presentera den 

högt upp på resultatlistan. Vidare förklarar Sandberg att SM och SEO står i direkt relation till varandra. 

Detta menar informanten ha sin förklaring i att olika former av kommunikationsverktyg, exempelvis 

forum och bloggar, ofta genererar ett relevant innehåll, vilket i sin tur leder till att sidan enkelt kan hittas. 

Dessa verktyg kan på ett eller flera sätt kopplas till den aktuella hemsidan, tillägger Sandberg.  

Bergström accentuerar att bloggar alltid haft en ren syntax som Google och andra söktjänster enkelt 

kunnat hitta. Därför har bloggosfären blivit en viktig plattform för många marknadsföringsaktiviteter, 

tillägger han. Sandberg menar att det finns en viktig förtroendefråga för många företag att hamna högt 

upp då konsumenter söker på Internet.  

Sandberg säger att Mediaanalys ofta hjälper företag att skapa bloggar där de kan lägga ut innehåll. Ofta 

kopplas dessa samman företagets egen hemsida, vilket gör att informationen uppdateras samtidigt. Det 

kan finnas stora fördelar med att synas på bloggar, anser Sandberg. Att publicera branschnyheter och 

länka till relevanta hemsidor, kan göra hemsidan mer attraktiv och levande samtidigt som bloggen har 

en snabbare indexeringstid, vilket innebär att den uppdateras snabbare.  

Ett företag som enligt Pallvik insett möjligheterna med att synas på den sociala Webben är Lindex. Vad 

de gjort är att de släppt sina bilder fria, vilket innebär att alla har rätten att använda sig av dem. Detta är 

strategiskt understryker Pallvik eftersom det på senare år skett en revolution bland unga 

modebloggerskor, samtidigt som Lindex insett att det är till företagets fördel att människor pratar gott 

om kläderna på olika sociala plattformar. Pallvik rubricerar detta som en användarskapad 

marknadsföring.   

4.2.2 En planerad närvaro 

Trots att SM inneburit en stor förändring i många avseenden, är fortfarande mycket densamma vad gäller 

planering av olika insatser. Detta fastslår Sandberg vilket styrks av Schipul (2009). Han poängterar att 

det ännu är aktuellt att lära känna och lokalisera vart den aktuella målgruppen befinner sig, innan en 

verksamhet ställer om i sina kommunikationsstrategier. ”Om målgruppen uteslutande lyssnar på 

radiokanalen, Riks FM, är det givetvis där du ska synas”, tillägger Sandberg.  

Samtliga informanter framhåller att organisationer bör ha väl definierade mål och avsikter varför de ska 

närvara på den sociala Webben. I ett inledande stadium framhåller Pallvik att det inte är stor skillnad 

från vanliga marknadsföringsförberedelser. Dock finns vissa skillnader under den genomförande 

processen, tillägger han. En klassisk marknadsföringsinsats handlar om noggrann planering, en 
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genomförande och uppföljande process. Närvaron i SM är ständigt pågående diskussion som bygger på 

ett förhållningssätt företag har gentemot sina kunder, säger informanten.  

Då företaget ska ta klivet är det viktigt att de börjar med så kallade ”baby-steps” och inte tror att det går 

att kontrollera kanalerna över en dag, förklarar Pallvik. Det kan vara att bygga upp en manuell bevakning 

för att få en uppfattning om vad folk säger om företaget på Internet. Verksamheten kan i detta steg 

Googla sitt namn varje dag för att se på vilka plattformar resultat framgår (Pallvik, 2009). Det kanske 

inte finns en konversation om organisationen på Webben, finns det någon finns stora möjligheter att 

delta i den förklarar han. För att vara säker på det kan det vara nödvändigt att sätta upp ett ”RSS” flöde, 

som möjliggör att bolaget prenumerera på vad som sägs i bloggosfären  om företaget. Google Analytics 

är, enligt samma informant ett annat exempel på exempel på analysverktyg verksamheter kan använda. 

Schipul (2009) framhåller att det sociala medielandskapet präglas av förändringar och oförutsägbara 

händelser varför det krävs en hög grad av spontanitet för att kunna anpassa sig. Samtliga informanter 

framhåller att de insatser som inte tas på fullaste allvar och därmed inte fullföljs ordentligt, har enormt 

svårt för att bli lyckade. Därför bör organisationen inte se en halvdan närvaro som ett alternativ eftersom 

detta bara vara till nackdel. Rydbrink framhåller att organisationen bör studera kärnan i de budskap de 

vill nå fram med. Bergström anser att det måste finnas en röd tråd i företagets informationsflöde. 

Samtidigt är det nödvändigt att verksamheten har en långsiktig plan i sitt bloggande, och därför alltid 

vet vad de ska skriva om två månader innan. Det kan gälla en produktlansering, tillägger informanten.  

I grund o botten måste företagen avsätta resurser så att de har en eller flera marknadspersoner som vet 

hur kommunikationen ska föras. Detta menar Bergström. Det viktiga är att det förs en dialog av värde 

som skapar förtroende och att insatserna inte resulterar massutskick i form av spam, avslutar han. 

En viktig del i företags omställningsprocess är enligt Pallvik, Sandberg och Bergström att företag inte 

blir för påtryckande i sin kommunikation. Detta går inte på den sociala Webben menar de, då de alla 

hänvisar till äktheten som präglar de nya mediekanalerna. Närvaron måste baseras på kundens villkor 

och om denna ska generera en ökad försäljning, krävs att företag anpassa sig efter den kultur som råder 

på plattformarna. Lyckas företaget finns det, enligt Sandberg stora att möjligheter att påverka de viktiga 

kunder som redan är lojala och verkar som ambassadörer för företagets produkter. 

Stern riktar uppmärksamheten på Blondinbella och den marknadsföring som presenteras på hennes 

blogg. Vi redogör för var vilka faktorer vi tror påverkar konsumenter. informanten en talar om hur viktigt 

det kan vara att det är något speciellt med olika produkter. ”Det är klart att jag vill klippa mig hos 

frisören Bobby som klipper och samarbetar med Blondinbella och ofta syns i hennes blogg, det hade 

vart jättecoolt”, säger Stern. Detta exempel hamnar enligt min tolkning inom ramen för två av de 

värdeskapande punkter Hast et al. (2008) tar upp nämligen; att stimulera individers drömmar, känslor 
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och ambitioner samt att förstå sammanhangets betydelse (virtuellt/reellt). I sammanhanget anser jag att 

det skapas ett påtagligt värde i att en frisör med ”rätt personlighet” väljer att synas med en bloggare som 

enligt Rydbrink (2009) omges i ”de rätta kretsarna”.  

Är en konsument väldigt intresserad av Apple’ s Mac datorer kan mervärde, enligt Pallvik, skapas i form 

av en personlig relation till företaget, om konsumenten kan få läsa på Twitter om vad bolagets VD, 

Steven Jobs sysslar med. Relationen till företaget stärks och konsumenterna blir mer lojala till 

varumärket om de får upplevelsen om att de ”känner” Jobs, säger Pallvik.  

4.2.3 Att låta kunden göra jobbet  

Styrkan med sociala Webben bottnar enligt Pallvik i transparens, äkthet, snabbhet, nätverkande och att 

man via likasinnade kan få tag på nya idéer. Bergström redogör för vad individer verkligen värderar på 

Internet. Många människor vill bilda opinion och säga vad de känner, menar han. Sandberg påtalar att 

när företaget väl lyckats skapa en interagerande social plattform, oavsett den är fristående utgörs av den 

egna hemsidan, så sker mycket av sig själv. Detta beror enligt informanten på att kunderna kommer göra 

stora delar av jobbet. Inte förrän först då, menar Sandberg att verksamheter kommer känna att hemsidan 

eller plattformen verkligen arbetar gynnsamt och autonomt. Hast et al. (2008) menar att företagen i detta 

läge kan använda plattformen som en bas för kompetenshämtning.  

 

I anslutning till vad som precis sagts, är det av relevans att nämna den känsloväckande faktor Hast et al. 

(2008) påtalat och som diskuterats i analysavsnittet Värdet i att delta nämligen den: 

informationsproducerande. Detta element handlar om det användargenererade innehåll, i form av bilder 

och material samt kundinteraktion, som skapar känslor i form av medbestämmande och ägarkap.  

 

Med hänvisning till föregående stycke kan relevanta kopplingar göras till avsnittet om kundens 

medverkan och dennes roll i den värdeskapande processen. Då författare som Grönroos (2002) Vargo 

och Lusch (2004), och Normann (2000), förvisso fokuserat på olika processer där kunden som ”Co-

producer” medverkar rent fysiskt, redogör ändå författarna för andra former av medverkan, exempelvis 

kunskapsbaserad och intellektuell. Rytting (2006) riktar uppmärksamheten på ”teknikbaserad” men 

också ”informativ” medverkan, som kan ske i samband med att en kund utnyttjar en tjänst ”utanför 

tjänstesystemet”, vilket enligt min tolkning är direkt applicerbart på den sociala Webben. Dock är 

perspektivet, vad som väljs att ses som den huvudsakliga tjänsten eller kunden, avgörande i analysen.       

 

En form av medverkan för värdeskapande påtalas av Jansen (2009), ”online word of mouth”. Begreppet 

UGC som bland annat diskuterats av Hearn (2008), bygger i synnerhet på konsumenters bidragande 
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insatser. Tydliga exempel på detta är kunskapsbaser som Wikipedia men också fildelningssajten The 

Piratebay och filmklippssajten YouTube, där uppladdningar av information i form av bilder och musik 

samt korslänkningar till andra sajter, levererar viktiga komponenter i det totala värdet. Ett annat begrepp 

som tagits upp är ”viral marknadsföring” som till stora delar hänger samman med UGC. Dessa 

kundbidragande insatser kan enligt min uppfattning bättre förstås då de appliceras på vad Rytting (2006) 

benämner ”informativa processbidrag”.  

 

Rydbrink menar att spelföretag ofta vill skapa en ”hype”, enormt stora förväntningar, i samband med 

produktlanseringar. Då företagen frekvent delar med sig av utvecklingsprocessen på Twitter följer 

många teknik och spelintresserade nyhetsflödet med glädje, menar Rydbrink. Dessutom poängterar han 

att stora delar av denna målgrupp aktivt sprider vidare budskapen till det sociala nätverket vilket tyder 

på aktiv medverkan. 

4.2.4 Att anpassa sitt servicelandskap 

Många biter sig fast i den gamla skolan vad avser kommunikation. Detta menar Sandberg. Han menar 

att många ser kommunikationsmodellen bestå av en sändare, en mottagare och ett budskap. Sedan ska 

effekten av kommunikationen mätas av den processen. Samma informant berättar om ett fall då han var 

och föreläste om fenomenet för ett stort företag. Han frågade åhörarna hur de själva använde sig av SM 

och fick inga direkta svar eftersom begreppet är så pass otydligt. En annan orsak till osäkerheten tror 

informanten är att många blir för uppslukade av de olika kanalerna som finns idag. ”Det spelar 

egentligen ingen större roll om det handlar om Facebook eller Twitter eftersom allt det där kommer och 

går, det viktigaste är att företag slår om i sina kommunikationssätt och att de inser att saker och ting 

inte längre sker på företagens villkor”, säger Sandberg. 

På samma gång som varumärken släpps mer fria och konsumenterna i många avseenden fått mer makt, 

anser Pallvik och Rydbrink att företag har enorma möjligheter att skapa meningsfulla relationer. ”Med 

rätt anpassat tänk kan företag idag få större bäring om de lyckas inom de sociala mediekanalerna”, 

avslutar Pallvik.   

Två känsloväckande faktorer Hast et al. (2008) påtalar är den symbolskapande och mötesplatser. Den 

symbolskapande har som mål att skapa ”bärare”, till exempel logotyp och slogans. Mötesplatser handlar 

om att skapa arenor exempelvis communities, bloggar. I anslutning till Sandbergs konstaterande ovan 

och Bitners (1992) definition av ”Servicescape”: den arena där kundens interaktion med företaget sker 

eller den plats där serviceprocessen äger rum, kan jag, med hänvisning till uppsatsens syfte, inte låta bli 

att koppla begreppet ”Servicescape” till SM. Bitner (1992) redogör för landskapets rumsmiljö vilket 

avser de sensoriska upplevelser landskapet ger upphov till. Vidare skildrar författaren landskapets rum/ 
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funktion vilket avser rummets utrustning, layout och inredning. Dem sista dimensionen avser tecken, 

symboler och artefakter. Kort sagt, framställer författaren servicelandskapets främsta syfte vara att 

sensoriskt kommunicera med konsumenter och samtidigt skapa förutsättningar för kunder att 

kommunicera med andra kunder. Kopplas dessa dimensioner samman med de känsloväckande faktorer 

(”symbolskapande” och ”mötesplatser”) Hast et al. (2008) belyser, samtidigt som det ”fysiska rum” 

Bitner (1992) illustrerar, förflyttas till ett Webbbaserat perspektiv, nås enligt min mening ökad förståelse 

för vad man kan kalla det ”sociala medielandskapet”. Här krävs att rummet ses som hemsidan där dess 

design och layout har stor inverkan på hur användarna kan bruka sajten. Vidare förutsätts att 

plattformens användarvänlighet och besökarnas möjligheter till att interagera, kopplas till Bitners (1992) 

syn på rum/funktion. Vad avser Hast et al. (2008) symbolskapande står denna närmast i direkt relation 

till Bitners (1992) syn på symboler och artefakter, med den enda skillnaden att de visuellt upplevs på 

Webben.    

Stern och Hast et al. (2008) har tidigare betonat sammanhangets betydelse och inte sällan är det 

konsumenterna som skapar sammanhanget. Detta framhåller Rydbrink. Han menar att det finns flera 

exempel på kommunikationstjänstföretag som tvingats anpassa sig efter hur konsumenterna använt sig 

av tjänsten. ”Teknikerna kan veta vad olika tjänster kan göra, men inte vad användarna gör med den”, 

tillägger han. Användarna hittar alltid mål för att använda det de vill, menar Rydbrink. Om samhället 

skulle förbjuda den webbaserade telefontjänsten Skype, hittar användarna ett sätt att ta sig runt detta, till 

exempel genom Chattfunktionen Live Messenger. 

Myspace är ett exempel på kommunikationstjänst som tvingats anpassa sig efter användarnas intentioner. 

Från början var plattformen ungefär som communityn: Passagen men efter att användarna börjat lägga 

upp mer och mer musik kom sidan sedan att nischa sig efter deras behov, berättar Rydbrink. Idag är de 

en av de största då det gäller att marknadsföra sin egen musik. Hade inte Myspace noterat förändringen 

hade de idag inte varit ledande, avslutar informanten. 

Pallvik tror att många företag till en början kommer sammankoppla sin närvaro på SM med olika typer 

av tjänster.  Utifrån den grunden tror informanten att många verksamheter kommer bli mer organiserade 

och trygga. Detta styrks av Sandberg.”En kundsupport på de SM kommer vara en förtroendefråga i 

framtiden och inom fem år lika självklart som att ha en telefonsupport idag”, tillägger han.  

Ett företag som lyckats bra på den sociala Webben är enigt Pallvik SAAB. Företaget har lyft ut sitt 

pressrum från den egna sajten till ett slags ”news-room”. På denna sajt finns ett ”liveflöde” och 

interaktionen mellan kunder och kunder och företag och kunder är en helt annan än på den officiella 

hemsidan. I liveflödet finns det även utrymme för de som inte gillar biltillverkaren att tycka till. Genom 

detta, ständigt uppdaterande informationsflöde, får kunderna möjligheten att utveckla en mycket mer 
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personlig relation till varumärket och de nya bilarna, menar informanten. Att bjuda in till dialog visar 

enligt Pallvik en god vilja att lyssna, ta till av kritik och utvecklas.  

4.2.5 Utveckling 

Weber (2009) menar att vi bara sett en liten del av Internets utveckling. Sandberg tror att det kommer 

bli enklare och mer intuitivt att kommunicera i framtiden. Den tekniska barriären med sannolikhet att 

bli kommer så pass låg att vem som helst kan kommunicera när de vill, hur de vill. Detta styrks av 

Bergström som menar att de tekniska verktygen inte är tillräckligt användarvänliga. Det kommer det 

inte spela någon roll vilken plattform det gäller, vart vi befinner oss eller hur teknisk personen är, säger 

Sandberg. Vidare kommer flera av de verktyg vi idag använder: mobiltelefoner, TV och Internet, bli än 

mer integrerade, avslutar Sandberg.  

Stern tror att många alltid kommer ha svårt att känna vart gränser går av att dela med sig av privat 

information då de använder sig av SM. Detta, i takt med att verktygen för detta blir allt fler. Bergström 

tror flera kommer låta sig bli mer offentliga tills en viss gräns är nådd. Om tjugo år kommer människor 

ha en annan uppfattning om hur mycket de vill dela med sig av sitt privatliv och risken finns att viljan 

går till motattack mot de som bevakar, mycket hårt, anser han.   

En stor grupp människor kommer rent självmant känna sig ”mätta” på att kommunicera och dela sitt 

privatliv. Detta menar Sandberg och Bergström. Nästan alla Bergström känner har Facebook eller är 

medlemmar i något Socialt nätverk och kan därför inte vara anonyma. Informanten anser att det finns 

en viss paradox i att många människor låter sig uppröras över nya lagar möjliggör för FRA att 

signalspana, samtidigt som de grämer sig om det inte går att ”tagga” sig själv på Facebook.   

Kopplat till anonymitetsfaktorn och individers benägenhet att bete sig illa, tror Bergström och Pallvik 

att det kommer bli svårare i framtiden att vara anonym på Webben. Pallvik tror att det kan gå så långt 

att enskilda individer tvingas logga in på personliga konton innan de går online för att myndigheter ska 

kunna kontrollera vad användarna gör. 

Många företag kommer i framtiden inse betydelsen av att närvara på samma ställe som sina kunder. På 

samma gång kommer de inse att allt fler åldersgrupper uppehåller sig på den sociala Webben. Detta 

framhålls av Pallvik. Sandberg tror att företag i framtiden kommer ställa högre krav på att kunna mäta 

vilken effekt olika marknadsföringsinvesteringar verkligen genererar. På samma gång kommer 

reklambudskapen skräddarsys i en högre utsträckning. Analysverktyg för marknadsinsatser på Internet 

har möjliggjort detta på ett sätt som aldrig tidigare, tillägger han. Företag kommer inte slänga iväg 

pengar på olika insatser och hoppas att de generar till något gott, säger Sandberg. ”En 23-årig singelkille 
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kommer inte utsättas för blöjreklam i framtiden och reklambudskapen kommer vara mer anpassade efter 

mottagarens villkor”, säger Sandberg.  

Sandberg oroar sig inte över den moraliska aspekten i SM trots att sändaren kan bli alltmer otydlig 

samtidigt som budskapen kan rikta sig till allt smalare grupper. Han tror att mycket av det löser sig själv 

med tanke på att det tvivelaktiga så snabbt tas upp till ytan. Många politiker har blivit upptäckta på 

Facebook då de sysslar med dold politisk reklam, framhåller han. Ofta slår detta bara tillbaka på de som 

inte är fullt ärliga, säger Sandberg, och grupperna är många som inget hellre vill än att hänga ut de 

oärliga.  

4.3 Empiriska exempel 

Samtliga intervjuer är i sin helhet presenterade som bilaga. I detta avsnitt presenteras olika exempel 

som är hämtade direkt från empirin i syfte att stärka analysen.  

4.3.1 Stena Line 

Pallvik gjorde en gång ett stickprov på Stena Lines SM-närvaro. Företaget har cirka 2000 anställda på 

olika rederier och det visade sig att många av dessa bloggade när de var ute till havs. I många av 

bloggarna framgick att de anställda var mycket nöjda med företaget och det fanns ett stort engagemang 

hos bloggarna.  Denna kraft anser Pallvik att företaget hade kunnat utnyttja internt för att stärka 

relationerna och dela med sig av tankar och material till kollegor med mera. Lösningen kan till exempel 

vara att starta någon form av community eller liknande.  

4.3.2 Dell  

Pallvik berättar om ett Case som Cohn & Wolfe varit delaktiga i. Detta handlade om en bloggare som 

för cirka fem år sedan, då bloggosfären  inte var lika utspridd, skrev illa om datorföretaget Dell vars 

datorer ständigt skulle gå sönder. På den tiden tog företag inte bloggare på samma allvar som de gör 

idag poängterar informanten. Vad som hände var att bloggen blev känd och allt fler personer började 

läsa bloggen och instämma på påståendena. Helt plötsligt var bloggen som vilket annat medium eller 

tidning som helst eftersom han blev så inflytelserik. Vad som hände var att VD:n Michael Dell fick syn 

på bloggen och tog risken att kontakta honom. Vd:n sa till bloggaren att hans åsikter inte var mer än 

beklagliga och erbjöd sig köpa en flygbiljett till bloggaren så att han kunde komma till kontoret för att 

diskutera detta. Först var bloggaren tveksam men gick tillslut med på att föra en dialog med Michael 

Dell och flög därför till kontoret. Väl när de träffades kände bloggaren var att Dell lyssnade på honom 

och några månader efter mötet blev bloggaren återigen kontaktad av VD:n. Dell klargjorde i ett e-mail. 
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Vad företaget hade förbättrat med produkten. Konsekvensen av detta blev att bloggaren började tycka 

om Dell vilket naturligt resulterade i att han började tala gott om företaget på sin blogg. I ett långt 

avslutande inlägg sammanfattade bloggaren hur ett företag kunde gå från ”worst to first”.  

4.3.3 Wallmart 

USA ligger långt före Sverige då det gäller användandet av SM, säger Pallvik. Därför är betydelsen av 

SM som kommunikationsmedel av ännu större betydelse för företagen. Informanten berättar om ett Case 

som handlade om butikskedjan Wallmart. Det handlade om ett amerikanskt par som skulle åka från öst 

till väst utan några pengar samtidigt som de frekvent skulle blogga om vad de var med om. Varje natt 

sov de i bilen på Wallmarts parkeringar, eftersom att det var gratis, upplyst och säkert. Under resans 

gång nådde bloggen ett stort läsarantal och många tyckte det var väldigt intressant att följa parets äventyr. 

Så här fortsatte det tills det kom fram att Wallmart låg bakom projektet och finansierade hela resan med 

samtliga utgifter. Allting visade sig vara på låtsas. Då SM genomsyras av äkthet, ärlighet och transparens, 

genererar detta som var raka motsatser, enbart i en sur eftersmak, anser Pallvik.  

4.3.4 Danish Mother Seeking 

Ett fall som beskrivs av Pallvik utspelade sig på videosajten YouTube med videoklipp som hette Danish 

mother Seeking. Tittarantalet uppgick över en miljon och handlade om en tjej som påstått sig ha blivit 

med barn mycket hastigt över en natt. På YouTube gick hon ut för att eftersöka den försvunna fadern 

och upplysa honom om att han blivit pappa. Klippen hade en karaktär av äkthet och spred sig därmed 

som löpeld, berättar Pallvik. Vad det slutligen visade sig var att även detta var på låtsas och att det var 

Visit Denmark som legat bakom kampanjen. Pallvik konstaterar en mycket oklar och defus kärna i 

budskapet samtidigt som sändaren var totalt oklar. Om kärnan möjligen skulle kunna vara att danska 

kvinnor är onormalt lösaktiga och att Visit Denmark i sammanhanget hoppas på en ökad turism genom 

att förmedla detta till omvärlden, spekuleras under intervjun. 

4.3.5 Unibet 

Pallvik berättar om ett fall från Cohn & Wolfe som illustrerar denna synergieffekt. Det började genom 

en reklamkampanj PR-bolaget gjorde för spelbolaget Unibet, där syftet var att kommunicera företagets 

odds genom Zlatanimitatören Ehsan Dadiar. Detta gjordes inför VM-kvalmatchen mot Danmark och 

inför fotbollsgalan 2009. Målet var att uppmärksamma konsumenterna om att Unibet har intressanta 

spel på sin hemsida. Kopplingen var både tydlig och naturlig, menar Pallvik eftersom intresset för Zlatan 

är stort och det länge funnits många ”odds” på honom. Var de gjorde var att de spelade in när ”Zlatan” 

blev intervjuad av bland annat sportjournalisten Patrik Ekwall. Ehsan imiterar fotbollsproffset med 
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kroppsspråk och röst på ett mycket skickligt sätt, säger Pallvik. I nästa steg laddades filmen upp på 

YouTube och mycket mer gjordes inte än att sökordsoptimera (även kallat ”tagga”), klippen, så att 

sökaren enkelt kan nå materialet. Vidare tipsades journalister om att filmen kunnat vara av intresse för 

deras övriga rapportering av Danmarksmatchen. Det hela slutade med att informationsflödet spred sig 

från YouTube till Sveriges största sportsajt, till landets största kommersiella och icke kommersiella 

sportbloggare, till landets näst största webbbaserade kvälls-TV och till landets största sport-community. 

Tittarantalet på YouTube ökade inte dramatiskt förrän de klassiska medierna började skriva om klippet 

och detta resulterade i över 100 000 unika visningar på YouTube under en vecka, berättar Pallvik På 

sportbladet blev nyheten den mest lästa under en dag. Pallvik poängterar att SM inte bär sig själv utan 

att de nya mediekanalerna är starkt bundna till de gamla.   

4.3.6 Microsoft 

Informanten tar upp ett lyckat exempel för detta som handlar om en kampanj Pallviks PR-byrå gjorde 

för Microsofts Virtual Earth. Målet var att skapa god ”PR” för webbtjänsten som fungerar som Google 

Earth fast är i 3D. En annan inriktning var att nå ett stort intresse för julhandeln i New York och att 

konsumenter skulle kunna få kolla upp sina reseobjekt så tidigt som möjligt. Vidare handlar det mycket 

om att få tidningarna att skriva om tjänsten, säger Pallvik och utmaningen var stor eftersom detta var i 

ett skede då finanskrisen precis hade slagit till. Frågan informanten ställde sig var: vem vill resa till New 

York precis när finanskrisen slagit till? Efter en tids fundering väcktes två nya frågor, säger Pallvik och 

de var: vilka inom SM skriver om mycket shoppingguider och vem inom denna grupp skriver mycket 

om New York? På den första frågan var svaret modebloggare. På den andra kom PR-gruppen fram till 

att modebloggaren Jennie Hammar, Philip Hammars fru, passade in på ett bra sätt. Hammar har mycket 

inflytelserik inom bloggosfären , markerar informanten, och hon bloggar på Glamour.se och är samtidigt 

chefredaktör på Glamour. Hennes blogg ligger på topp tjugo i Sverige och med cirka 37 000 besökare i 

veckan. Hammars koppling till metropolen är stark och hon gör även shoppingguider över New York. 

Då Hammar blev kontaktad blev hon tillfrågad om hon ville utveckla en shoppingguide med tips och 

modeinlägg i samband med att PR-byrån skapar den i 3D med Microsofts Virtual Earthtjänst. Vad 

Pallvik betonar är att ett mervärde skapas i Hammars blogg eftersom läsarna kan ta sig runt på New 

Yorks shoppinggator i 3D samtidigt som de kan vrida, vända och få en mer detaljerad upplevelse. Bakom 

tjänsten står Microsoft, vilket givetvis kan väcka frågan om hon jobbar företaget, men då detta enbart 

var en slags stötinsats där enbart produktnamnet Virtual Earth nämndes, samtidigt som mervärdet för 

läsarnas upplevelse var så pass påtaglig, fanns inte en sådan risk, fortsätter informanten. Det är viktigt 

att erbjuda bloggaren ett mervärde anser Pallvik.  
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5 Slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga SM ur ett kommunikationsperspektiv På denna 

grund har jag formulerat två forskningsfrågor 1) Vad präglar SM och dess karaktär? 2) Vilka 

möjligheter och svårigheter finns det? Detta avslutande kapitel avser att besvara dessa frågor med 

empirin som huvudsaklig utgångspunkt. 

5.1 Vad präglar Sociala Medier och dess karaktär?  

5.1.1 Förändring genom ny teknologi  

Innan företag ställer om sin kommunikation och avsätter resurser för att närvara i de SMna måste man 

enligt Simon Sandberg först och främst ha gjort sig klart för att: ”Det egentligen inte spelar någon större 

roll om det handlar om Facebook eller Twitter när man pratar om SM som begrepp eftersom allt det 

där kommer och går, det viktigaste är att företag slår om i sina kommunikationssätt och att de inser att 

saker och ting inte längre sker på företagens villkor” (Sandberg) 

Genom både empirin och teorin har det framkommit att SM vuxit fram i en hastighet som gör fenomenet 

svårare för företagare att få grepp om. Framväxten har medfört en märkbar förändring men många bolag 

står försiktigt avvaktande ovetandes om hur de ska hantera de nya förutsättningarna.  

De bakomliggande krafterna till den snabba förändringen förklaras av författare som Christensen och 

Raynor’s (2003) med begreppet disruptiva teknologier. Begreppet inbegriper hur nya teknologiska 

förutsättningar skapar nya möjligheter för effektivare processer, i det här fallet inom kommunikation. 

Krafterna bakom de digitaliserande och föränderligande krafterna vänder inte bara upp och ned på 

verksamheter utan på hela branscher.   

5.1.2 Digital kommunikation 

Det har i denna studie blivit tydligt att SM grunden avser nya internetbaserade digitala verktyg som med 

smidig funktionalitet och bra tillgänglighet, möjliggör nya sätt för människor att kommunicera med 

varandra. Det har också framkommit att olika verktyg och plattformar erbjuder olika former för detta 

baserat på vad de är till för. Med bakgrund av den osäkerhet som råder kring begreppet är det enligt flera 

intervjupersoner nämnvärt att förtydliga att; SM handlar om digital kommunikation. Att kommunikation 

mellan leverantörer och kunder är central för att skapa kundnöjdhet och långsiktig relation är inget nytt. 

Den nya dimensionen är enligt informanterna, att detta numera digitalt och därmed med helt nya 

förutsättningar än tidigare. Således är det fortsatt viktigt att företagare söker sina egna svar på vilka 



 

 

   

55 

 

kommunikationsformer och dialoger som lämpar sig bäst sett till den egna varumärkesidentiteten och 

målgruppen. Vad varumärket står för ska precis som tidigare, vara centralt i hela 

kommunikationsstrategin.  

5.1.3 Maktförskjutning  

Alla människor med en smartphone eller en dator med internetanslutning har idag möjlighet att använda 

sig av de nya kommunikationsplattformarna. Med en funktionalitet och teknik som dels gör det enkelt 

att snabbt skapa stora nätverk, dels sprida budskap information om dina upplevelser och känslor, har det 

enligt samtliga informanter er skett en anmärkningsvärd maktförskjutning från företagaren till 

konsumenten. En restauranggäst som är besviken på maten, servicen, eller den allmänna hanteringen i 

ett enskilt ärende kan med några knapptryck göra dessa dåliga erfarenheter kända för en större allmänhet, 

vilket med olika exempel lyfts fram i denna studie.  

Dessa förändrade villkor är enligt några av informanterna i denna studie något som är det svåraste för 

företagare att hantera. Detta skapar i många fall en avvaktande hållning hos organisationer. Som 

företagare har man därför enligt en av informanterna två val, att antingen deltaga i dialogen eller att inte 

deltaga. Diskussionen kommer ske oavsett, vid det fall företaget avstår sker diskussionen kunderna 

sinsemellan.     

5.2 Vilka möjligheter och svårigheter finns det? 

5.2.1 Att skapa ett mervärde 

När ett företag ställer sig inför en eventuell satsning på SM är det enligt en av informanterna av stor 

betydelse att ta fram papper och penna och klargöra varför man tänkt medverka i SM? Närvaron måste 

vara mer planerad än att företaget enbart vill synas, och frågeställningen bör primärt handla om hur man 

tänkt skapa ett mervärde för sina kunder.  

Att ett företag lyfter ut delar sin kundvård på SM och på så vis kan ge sina kunder snabb respons är ett 

exempel på mervärde i form av ökad tillgänglighet enligt en informant. Att föra dialog med engagerade 

kunder under utvecklingsprocesser av specifika produkter är ett annat exempel.  

5.2.2 Att delge innehåll 

Det innehåll såsom texter, bilder och filmmaterial, en verksamhet förfogar över har oftast ett stort värde, 

antingen direkt eller indirekt. Något som framkommit i denna studie är den växande trenden om att 

företag och organisationer, utan att till synes göra något anspråk på att få något i gengäld, delar med sig 
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om sin expertis på olika Sociala Mediekanaler. Med sin enorma kunskapsbank delar man med sig om 

tips, guider, trender eller annat opinionsbildande material för att påverka människor i någon önskar 

riktning. Detta gör man enligt en informant, för att stärka sitt varumärke och position på marknaden och 

på så vis sälja mer av sina varor eller tjänster på längre sikt. En viktig förutsättning för att lyckas med 

sitt innehåll är att det, redan i den skapande processen, finns en tydlig uppfattning om vilket syfte 

innehållet ska uppfylla när det väl når sin mottagare. På vilket sätt vill man påverka och vem vill man 

påverka?  

För att kunna fastställa syftet för krävs alltså att man samtidigt reder ut vem dess lämpliga mottagare är, 

det vill säga vilken målgrupp man vill kommunicera med.  

5.2.3 Att hitta rätt matchning 

En av de största svårigheterna för företag som framkommit i denna studie, är att finna en lämplig kontext 

för sin sociala medienärvaro. I denna kontext krävs enligt två informanter att både att valet de sociala 

nätverken är de rätta och att de produkter och tjänster företaget tillhandahåller lämpar sig för en närvaro 

på SM överhuvudtaget. Vidare måste företag fastslå hur formen för kommunikationen ska se ut i de 

valda nätverken.  

Av de exempel som framkommit både i empirin och teorin i denna studie har det blivit tydligt att det 

business-to-business segmentet har generellt svårare att finna ovan nämnda matchning på Facebook än 

vad en business-to-consumer verksamhet har som säljer smycken. Detta beror enligt en informant på att 

grundsyftet för det sociala nätverket Facebook, att kommunicera och upprätthålla kontakten med vänner, 

är något man oftast gör i egenskap av privatperson. Samma privatperson som köper smycken, parfymer 

och tandläkarbehandlingar. Business-to-businessföretagen får således utmaningar i att finna denna 

matchning och behöver därför påvisa större kreativitet.  

Nämnas bör att det för den sakens skull inte innebär att det är omöjligt att finna lämpliga matchningar 

inom ovan nämnda business-to-business segment. Något som ofta förekommer på Facebook är olika 

intressegrupper inom olika områden. Människor som är intresserade av exempelvis båtmotorer från 

Volvo Penta kan gå med i sådana intressegrupper för att dela erfarenheter och lära sig. Här kan företag 

enligt en informant, genom deltagande och engagemang skapa ett stort mervärde för kunderna.   

5.2.4 Engagera dina kunder 

Något som framkommit i denna studie är att engagemang hos kunderna sker parallellt med deras 

möjligheter till att påverka. Att skapa processer för att kunderna själva ska kunna deltaga är enligt två 

informanter är nyckeln till att få ut maximalt av de nya kommunikationsförutsättningarna. Det handlar 
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enligt dem, om att få dela med sig av sin expertis, få möjlighet att tycka till och dela med sig av sig själv. 

Informanterna understryker kraften i när detta uppnås genom att kunderna själva gör stora delar av 

jobbet när det gäller att hjälpa andra kunder, delge bra information och komma med förslag på lösningar. 

Jag tolkar det som att en av de största svårigheterna med att uppnå detta är att företagen först måste våga 

överlämna en stor makt till kunderna. När detta väl är gjort kan företagaren stegvis uppmuntra kunderna 

till att medverka till värdeskapande parallellt med att företagaren tillför mer kommunikationsresurser 

för att kunna deltaga i diskussionerna.    

5.3 Svar på mitt syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga SM ur ett kommunikationsperspektiv. Efter att 

ha tagit del av teori kring ämnet samt genomfört en egen undersökning i form av intervjuer kan jag 

poängtera följande punkter som har stort intresse när det gäller kommunikation över SM.  

• SM i form av nya kommunikationsverktyg växer fram parallellt med den digitaliseringsvåg som 

oundvikligt slår sig fram i våra samhällen och påverkar allt från arbetsförhållanden och branscher 

till hur människor kommunicerar med varandra. Genom tillgänglighet med internet och 

funktionalitet genom tekniska lösningar, kan individer enkelt komma i kontakt med varandra och 

bilda nya forum för interaktion och kommunikation.   

• Den klassiska kommunikationsvägen som präglat traditionell marknadsföring som bygger på att en 

avsändare utsänder ett budskap anpassat efter en mottagare, utmanas av SM där dialogen istället 

pågår konstant kunder sinsemellan och mellan företagare och kunder. Detta att förflyttat 

maktförhållandet till kunden.  

• Företags ageranden på SM måste präglas av ett nytt tankesätt när det kommer till kommunikation. 

En ansats på SM ska inte genomföras för att en företagare i första hand sälja mer. Företagaren bör 

istället fundera på hur ett mervärde kan skapas för sina kunder. Genom att dela med sig av sin 

expertis, förbättra tillgängligheten och uppmuntra kunderna att själva tänka, reflektera och bidra i 

den värdeskapande processen frigörs de krafter som gynnar företagaren på sikt.  

• En avgörande utmaning för företag är att hitta rätt kontext med sin kommunikationsstrategi på SM. 

Utmaningen ligger i att hitta en bra matchning mellan val av kommunikationsplattform, målgrupp, 

kommunikationsform och företagets produkter och tjänster. Det är denna matchning som skapar 

avgörande förutsättningar för om företagaren kommer lyckas eller inte.  
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5.4 Praktiska implikationer 

För att ett företag ska lyckas med sina Sociala Mediestrategier, bör de först och främst förstå och 

sätta sig in i på vilket sätt den kommunikativa spelplanen förändrats genom den tekniska 

utvecklingen av nya kommunikationsverktyg. Det är helt enkelt viktigt att få insikter i vad som 

präglar de nya kommunikationsformerna.  

Genom att därefter fastställa företagets unika nuläge beträffande nuvarande och historisk 

kommunikations och marknadsföringsstrategier skapas förhoppningsvis en förståelse för vilken 

potential de nya kommunikationskanalerna har och en grund kan därmed läggas för det vidare 

arbetet. Det är av betydelse att både historisk och framtida kommunikation följer en röd tråd och 

rimmar med företagets identitet.  

Baserat på nulägesanalysen kan företagaren börja fundera på viktiga frågeställningar kring det 

önskade läget. Vad vill man uppnå med de nya förutsättningarna? Frågor företagaren skulle kunna 

ställa sig är; Vilka produkter och tjänster skulle kunna få ut ett mervärde med de nya 

kommunikationsverktygen? Vilka kommunikationsproblem skulle vi kunna lösa med de nya 

verktygen? På vilket sätt kan SM möjliggöra att våra kunder får en mer distinkt roll i olika 

värdeskapande processer? Vilka eller vilken kommunikationsplattform är lämpligast för vårt företag? 

Kan några insatser kan göras på kort respektive lång sikt? Vad vill vi befinna oss om ett respektive 

2 år på SM?  

Något som framkommit i denna studie är att det är av betydelse att kommunikationsstrategin måste 

utvecklas stegvis på SM eftersom ämnet inbegriper ett stort spann av företagets digitala 

kommunikation. Att hitta rätt matchningar är därför något som kommer ta tid och olika matchningar 

kommer fungera olika bra vid olika tidsperioder. Företagaren bör fundera på vilka presumtiva hinder 

man kan tänkas stöta på under resans gång.  

I ett nästa steg är resursfrågan av betydelse att analysera. Finns det inom företaget resurser, i form 

av anställda och kompetens, som skulle kunna kommunicera över SM? Behövs sådan kompetens 

anställas eller behöver man anlita en expertkonsult? Finns det tillräckligt ekonomiskt utrymme för 

satsningen?  

Slutligen bör företaget agera. Efter att ha analyserat sitt unika nuläge, vad man önskar uppnå i det 

nya kommunikationslandskapet, identifierat utmaningar och resurser, är det dags att agera enligt en 

framtagen strategiplan. Det är först nu företaget påbörjat en resa i ett nytt kommunikationslandskap 

där kunderna genom eget intresse och engagemang, kan komma att göra en stor del av jobbet.   
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Bilagor  

I bilagorna finns ett grovt sammanfattat material från intervjuerna med informanterna. 

Sammanställningen från intervjuerna är inte citerad och sker således inte i någon särskild ordningsföljd.   

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 

➢ Kort beskrivning om dig själv?  

➢ Vilken relation har du till Social Media? 

➢ Vad är Social Media enligt dig?  

➢ Vad är Mediaanalys för ett företag? 

➢ Vilka värden finns det i att delta i SM? Påverkan? Tillhörighet? Självförverkligande? Annat? 

➢ Varifrån kommer styrkan i SM? - Word of mouth? –User Generated Content? Trovärdighet? 

➢ Hur använder du SM? 

Social Media 

➢ På vilket sätt tycker du att SM förändrat samhället? 

➢ Vad är det som är svårt med SM? 

➢ På vilket sätt har detta förändrat företags marknadsföringsaktiviteter? 

➢ Har företag förlorat makt på grund av de nya kommunikationskanalerna? 

➢ Hur kan ett företag hantera all mängd information inom SM och applicera den på företaget? 

➢ Finns det några företagsexempel som lyckats/ misslyckats - inom SM? Branscher?  

➢ Har nya grupper fått ett nytt inflytande genom SM?  

➢ Vilka sätter trenderna?  

➢ Risker för den enskilda individen?  

➢ Bör alla synas inom de nya kanalerna? 

Företagsperspektiv  

➢ Hur påverkar olika trendsättare företag inom SM? 

➢ Hur tror du att företag som inte tagit det första klivet förhåller sig SM?  

➢ Varför struntar många företag i att engagera sig i SM? 

➢ Finns det några exempel på olika uppförandekoder på olika plattformar? 

➢ Hur tror du företag måste anpassa sig efter utvecklingen?  

➢ Är vissa plattformar mer lämpade för vissa reklambudskap än andra? 
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➢ Vad bör företag tänka på innan de marknadsför sig på SM? 

➢ Vad skiljer sig från tidigare i form av: kontroll, dialog, närvaro, skillnad mellan fantasi och verklighet, 

drömmar känslor ambitioner? 

➢ Behöver alla synas inom SM?  

➢ Vilka risker finns det med att delta?  

Utveckling 

➢ Hur tror du att utvecklingen kommer att ske av SM?  

➢ Hur kommer företag/ kunder anpassa sig efter den? 

➢ Kommer vi alla gå mot en riktning där vi blir mer offentliga och delar med oss av våra liv? 

Något annat intressant att diskutera? 
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Bilaga 2 - Intervju med Joel Pallvik - 14 december 2009  

Nedanstående text är inte citerad utan snarare sammanfattad och summerad.  

Bakgrund 

Joel Pallvik jobbar som PR konsult på Cohn & Wolf och är specialiserad på SM-relationer, sport och 

kommunikation. Cohn & Wolfe är ett amerikanskt PR- bolag finns i över hundra länder. Pallvik har studerat 

informationsdesign med inriktning på interaktiva medier. Pallvik har en bred erfarenhet inom PR och detta intresse 

började tidigt där han i 13- årsåldern började intressera sig för färg och form.  

Sociala Medier 

Enligt Pallvik är SM en ständigt pågående diskussion och ett ständigt pågående nätverkande. Det handlar om att 

dela med sig om nyhetsflödet, tankar, eller annat man tycker är intressant. Utifrån ett kommersiellt perspektiv är 

det också en pågående dialog mellan företag och konsument där avsändaren och mottagaren inte alltid är tydlig. 

Det är ett slags digitalt moln, anser han. Pallvik menar att betydelsen har vuxit för företagen att vara autentiska 

och äkta i sina SM- insatser. Tillfredsställelsen och värdet av att delta i SM ligger mycket i att användaren kan få 

tillgång till information snabbt, fortsätter han. Nu vill individer få tillgång till allting på detsamma och med SM 

sker allting i realtid. Informanten exemplifierar realtidsperspektivet från då han själv ville få reda på vilka 

utmärkelser olika nominerade hade fått på en PR branschens Spinngala. För att få tillgång till information om vem 

som vunnit ”årets nykomling” eller ”bästa kreativa kampanjer” gick informanten in på Facebook där vännerna 

uppdaterat sina ”status”. Pallvik tror att snabbheten i SM är mycket avgörande samt äktheten. SM är mycket mer 

personligt än traditionella medier. I de sammanhang individer deltar i dialoger som inte känns äkta finns alltid en 

risk att de känner sig lurade, något som kan slå tillbaka på företag mycket dramatiskt. Företag måste förvalta sitt 

förtroendekapital på ett bra sätt, poängterar Pallvik. Med detta menar han att varje individ oberoende på vem denne 

företräder, alltid har ett förtroendekapital att spela med. Detta gäller för både företag och privatpersoner, anser 

Pallvik.  

En annan anledning till att SM växer och att användaravtalet ständigt ökar är att det tillfredsställer människor i de 

situationer de känner sig ensamma. Genom SM behöver man aldrig känna sig ensam längre, konstaterar Pallvik. 

Det är bara att gå in på en social nätverks sida eller gå in på ett forum inom ett särskilt intresseområde. En person 

som är intresserad av ångpannor och bor i Lycksele, är sannolikt ganska ensam om detta, fast i ett större 

Webbaserat sammanhang förhåller det sig inte så, påpekar informanten. Istället kan en helt ny gemenskap skapas 

där interaktionen är stor och användaren kan få ständig feedback på vad den tänker.  

Pallvik tror att de största riskerna utspelar sig då privatlivet blandas samman med det virtuella livet. Det är viktigt 

att alltid ha i åtanke vad man publicerar på Internet och Facebook är ett typexempel där det är ytterst olägligt att 

skriva om en bakfylla, när man har Chefen eller sina kollegor i sitt kontaktnät. Det är viktigt att tänka på sitt 

förtroendekapital även i dessa sammanhang anser Pallvik. Företagen måste också förstå var deras potentiella 

kunder uppehåller sig.  

En viktig aspekt då de handlar om webben är att allting börjar med ”sök”. Söker en person ett jobb bör denne också 

förstå eller åtminstone ha i åtanke, att sin presumtiva arbetsgivare sannolikt kommer söka upp personen på Google 

eller på någon annan söktjänst. Därför är det viktigt att fundera en extra gång i vilka sammanhang man som enskild 

person låter sig presenteras på internet. Pallvik använder själv Twitter, Facebook, Flickr. Flickr och Twitter 

använder han främst i professionella syften. Twitter är bra i de situationer informanten behöver punktmarkera 

exempelvis en journalist eller företagsledare för att få reda på vad denne twittrar om, vad den gör och vilka 

intressen den har. Denna information är jätteviktig inom yrket för Pallvik.  

Företagsperspektivet 

Pallvik menar att SM har förändrat förutsättningar radikalt för både företag och privatpersoner. Styrkan kommer 

alltid att bottna i transparens, äkthet, snabbhet, nätverket och att man via likasinnade kan få tag på nya idéer. Vidare 

utvecklas personliga relationer mellan företag och kunder. Är en konsument väldigt intresserad av Apple’ s datorer 

Mac kan mervärde skapas i form av en relation till företaget, om konsumenten kan få läsa på Twitter om vad 

bolagets VD, Steven Jobs sysslar med. Relationen till företaget kan stärkas och konsumenterna blir mer lojala till 

varumärket om de får upplevelsen om att de ”känner” Jobs. 
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Pallvik anser att fler och fler företag börjar inse möjligheterna kring hur de genom SM också kan påverka de 

traditionella mediekanalerna, som tidningar och radio. Här uppstår ofta en synergieffekt menar informanten och 

detta kan ske åt båda hållen.  

Pallvik berättar om ett fall från Cohn & Wolfe som illustrerar denna synergieffekt. Det började genom en 

reklamkampanj PR- bolaget gjorde för spelbolaget Unibet, där syftet var att kommunicera företagets odds genom 

Zlatanimitatören Ehsan Dadiar. Detta gjordes inför VM-kvalmatchen mot Danmark och inför fotbollsgalan 2009. 

Målet var att uppmärksamma konsumenterna om att Unibet har intressanta spel på sin hemsida. Kopplingen var 

både tydlig och naturlig, menar Pallvik eftersom intresset för Zlatan är stort och det länge funnits många ”odds” 

på honom. Var de gjorde var att de spelade in när ”Zlatan” blev intervjuad av bland annat sportjournalisten Patrik 

Ekwall. Ehsan imiterar på ett skickligt sätt fotbollsproffsets kroppsspråk och rösten är mycket svår att höra skillnad 

på, säger Pallvik. I nästa steg laddade de upp filmen på YouTube och mycket mer gjordes inte än att ”tagga” 

klippen, sökordsoptimera, så att sökaren enkelt kan nå materialet. Slutligen tipsades journalister om att filmen 

kunnat vara av intresse för deras övriga rapportering av Danmarksmatchen. Det var helt upp till aktörerna om de 

ville använda sig av filmen eller inte, men då Ehsan så skickligt imiterar fotbollsproffset, samtidigt som Zlatan för 

närvarande står i rampljuset, blev detta jätteintressant, säger Pallvik. Informationsflödet spred sig från YouTube 

till Sveriges största sportsajt, vidare till landets största kommersiella och icke kommersiella sportbloggare, till 

landets näst största Webbaserade kvälls TV och till landets största sport- community. Tittarantalet på YouTube 

ökade inte dramatiskt förrän de klassiska medierna började skriva om klippet och detta resulterade i över 100 000 

unika visningar på YouTube under en vecka. På sportbladet blev nyheten den mest lästa under en dag. Pallvik 

poängterar att SM inte bär sig själv utan att de nya mediekanalerna är starkt bundna till de gamla.   

Informanten fortsätter redogöra för förhållandet mellan SM och traditionella medier. Inte sällan finns möjligheten 

att kommentera olika tidningsartiklar på nätet, vilket har skapat ett nytt medielandskap. På så vis har tidigare 

medier som ägnat sig åt envägskommunikation kommit att bli sociala på riktigt. 80-talisterna är vana och uppvuxna 

med att man kan gå in och kommentera på en artikel man läst. Detta är något som är förhållandevis nytt samtidigt 

som många andra länder inte har detta. 

Pallvik tror att en viss okunskap, rädsla och den snabba förändringen kan ligga till grund för att många företag inte 

ser möjligheterna med SM. Okunskapen kan kopplas till att många inte ser nyttan i att implementera strategier, 

menar Pallvik. Samtidigt tror han att många upplever att de inte har tid för att deras andra arbetsuppgifter är så 

betungande. Pallvik accentuerar dessutom att många företag upplever att det är svårt att få en uppfattning om 

genererad avkastning på investerat kapital. Pallvik tycker en större fokus borde läggas på de möjligheter som finns. 

YouTube är enligt informanten ett utmärkt verktyg för att ladda upp instruktionsfilmer av olika produkter. 

Konsumenten kan få hjälp med hur denne sätter upp ett tält, Husqvarna kan illustrera hur ett träd ska fällas och 

speltillverkaren EA sports kan visa hur man sätter en frispark på Fifa 2010, exemplifierar Pallvik.    

Strategi 

Dock finns det några få enkla sätt att hålla koll på vad som sägs om ett företag på SM. Man måste ta det stora 

klivet steg för steg menar Pallvik. Det går inte att säga att man i ett skede ska gå ut och kontrollera de SM men det 

är enkelt att skapa en slags manuell bevakning, fortsätter informanten. De första ”babysteps” går ut på att skapa 

sig en uppfattning om vad folk säger om företaget inom mediekanalerna. Finns det en konversation om företaget 

på Internet? Det kanske det inte finns, menar Pallvik. I detta steg bör företaget Googla sitt namn varje dag för att 

se på vilka plattformar resultat framgår. Det kan även vara angeläget att sätta upp ett RSS flöde som möjliggör att 

bolaget kan ta reda på vad som sägs i bloggosfären  om företaget, säger informanten.  

Om det finns en konversation om företaget finns det stora möjligheter att föra en dialog och marknadsföra sig, 

menar Pallvik. Tar företaget beslutet av att synas inom SM är det viktigt att de också avsätter resurser, för att 

frekvent kunna delta och interagera med konsumenterna. I ett nästa steg bör företaget fundera på inom vilka olika 

plattformar de vill synas. Här är det viktigt att ändamålen och målgruppen sätts i relation till vilken typ av plattform 

där aktiviteterna skall äga rum. Vidare bör företaget skapa sig en bild av vilka som uppehåller sig på den aktuella 

plattformen. Pallvik accentuerar tätt är att företagen bör definiera tydliga mål och avsikter med närvaron precis 

som i traditionella marknadsföringsaktiviteter. Ett företag kan inte göra en halvdan insats i de SM och samtidigt 

tro att de ska nå enkla framgångar. Så enkelt är det inte på de SM, anser informanten. Det är dessutom viktigt att 

inse att företagen inte kan hoppa över något av dessa steg om de vill nå en framgångsrik närvaro. Samtidigt är det 

viktigt att nämna att det blir enklare för varje steg företaget tar på den sociala Webben och näringsidkarna kommer 

allt eftersom känna av vilka aktiviteter som är mer eller mindre lämpliga. Vad företag bör komma ihåg, enligt 
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Pallvik, är att marknadsföringsaktiviteterna inom de SM inte har samma karaktär som klassiska. Det handlar inte 

om att planera för en insats, genomföra den och sedan följa upp den. Närvaron på SM är konstant och ständigt 

pågående diskussion och det handlar ett förhållningssätt företag har gentemot sina kunder, ”markets are 

conversations”, påpekar informanten.  

Pallvik gjorde en gång ett stickprov på Stena Lines SM- närvaro. Företaget har ca 2000 anställda på olika rederier 

och det visade sig att många av dessa bloggade när de var ute till havs. I många av bloggarna framgick att de 

anställda var mycket nöjda med företaget och det fanns ett stort engagemang hos bloggarna.  Denna kraft anser 

Pallvik att företaget hade kunnat utnyttja internt för att stärka relationerna och dela med sig av tankar och material 

till kollegor med mera. Lösningen kan till exempel vara att starta någon form av community eller liknande.  

Pallvik konstaterar att många företag strävar efter att journalister, kunder och andra intressenter ska drivas till 

företagets sajt för att till exempel ta del av bilder och pressrum. Dock är detta att fokusera på fel saker, anser 

informanten och poängterar att SM handlar om att vara där kunderna är och delta i en dialog. ”Det är viktigt att 

vara på planen och inte på läktaren”, säger han.  

Informanten hävdar att det finns stora möjligheter göra sig mer synlig på internet och i de olika sökmotorerna 

genom att använda sig av SM och SEO (Search Engine Optimization). Om en konsument söker efter produkt på 

internet, till exempel en motorsåg, skriver konsumenten ofta ”motorsåg” på söktjänstsajten Google, och inte på 

namnet av en specifik motorsågsförsäljare. Om försäljaren i detta läge låtit sig företrädas på exempelvis Flickr och 

frisläppt rättigheterna till bilder kan motorsågsintresserade användare ladda upp dessa bilder och sökordsoptimera 

dessa, vilket kommer leda till att de hamnar högt upp i Googles sökresultat. Ett företag som gjort detta bra är 

Lindex som släppt sina bilder fria vilket innebär att alla har rätten att använda sig av dem. Detta är strategiskt anser 

Pallvik eftersom det på senare år skett en revolution bland unga modebloggerskor. Vad de numera fått rätten till 

är att ladda upp bilder på Lindexplagg som de tycker är fina på bloggar där en precisering av de olika plaggen 

dessutom sker. I de fall som företagen inte släpper bilderna fria inträffar ett upphovsrättsbrott eftersom företagen 

har upphovsrätten till materialet. Lindex har enligt informanten insett styrkan i att många individer skriver gott om 

deras kläder varför de lägger upp företagets bildmaterial på olika sociala nätverkssajter. Genom olika applikationer 

som är kopplade till de mest kända SM- tjänsterna publiceras informationen på ett mycket smidigt och enkelt sätt, 

förklarar informanten. Eftersom de flesta talar gott om produkterna sker en form av användarskapad 

marknadsföring, tillägger Pallvik.  Detta är ett bra exempel på att släppa kontrollen och vilket är mycket viktigt 

för att nå framgång i de SM. Dock innebär inte det att företag släpper varumärket vind för våg eftersom att de 

själva kan vara med och delta i dialogen på ett genuint sätt.  

Pallvik anser att företag idag har mer makt genom än SM tidigare, trots att varumärken släpps mer fria och att 

många hävdar det motsatta. Informanten accentuerar en viss paradox i resonemanget men anser ändå att rätt 

anpassat tänk idag kan få större bäring om företaget lyckas inom de SM- kanalerna. Kraften ligger i konsumentens 

känsla av att genuina relationer och mervärde skapas, menar Pallvik. 

Informanten säger att personer oftast inte har någon relation till företag utan snarare till personer. SM roll i 

sammanhanget blir att skapa relation till en person som företräder ett företag. Konsumenter kan idag börja beundra 

en VD som genom de nya kanalerna börjar framstå som mer mänsklig då personen Twittrar om vardagliga sysslor 

som att lämna barn på dagis eller då de delar med sig om vin- och boktips. Här får konsumenterna en kontakt med 

en person vilket utvecklar sympatier. Konsekvensen blir, enligt Pallvik att och varumärken idag blir mycket mer 

personifierade i de sammanhang detta görs på ett bra sätt. 

Pallvik berättar om ett Case som Cohn & Wolfe varit delaktiga i. Detta handlade om en bloggare som för cirka 

fem år sedan skrev negativa inlägg om datortillverkaren Dell. Vid denna tid var bloggosfären  inte var lika utspridd 

som den är idag. På den tiden tog företag inte bloggare på samma allvar som de gör idag poängterar informanten. 

Vad som hände då var att bloggaren blev större och större i takt med att allt fler personer började läsa bloggen och 

instämma på påståendena. Helt plötsligt kom bloggen att bli lika inflytelserik som vilket annat stort medium eller 

tidning som helst. Tillslut fick företagets VD Michael Dell fick syn på bloggen och tog risken att kontakta honom. 

Vd:n sa till bloggaren att hans åsikter inte var mer än beklagliga och erbjöd sig köpa en flygbiljett till bloggaren 

så att han kunde komma till kontoret för att diskutera detta. Först var bloggaren tveksam men gick tillslut med på 

att föra en dialog med Michael Dell och flög därför till kontoret. Under själva mötet kände bloggaren att Dell 

verkligen lyssnade på honom och några månader efter detta blev bloggaren återigen kontaktad av Vd:n. Dell 

klargjorde i ett E -Mail vad de hade förbättrat med produkten. Resultatet av detta blev att bloggaren började tycka 

om Dell vilket naturligt resulterade i att han började tala gott om företaget i sin blogg. Bloggaren skrev i ett långt 
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avslutande inlägg hur intressant ett företag kunde göra övergången från ”worst to first”. Informanten understryker 

betydelsen av att delta i dialogen.   

Pallvik poängterar att USA ligger långt före Sverige då det gäller användandet av SM. Därför är betydelsen av SM 

som kommunikationsmedel av ännu större betydelse för företagen. Informanten berättar om ett annat Case som 

handlade om butikskedjan Wallmart. Detta fall handlade det om ett amerikanskt par som skulle åka från öst till 

väst utan några pengar samtidigt som de frekvent skulle blogga om vad de var med om. Varje natt sov de i bilen 

på Wallmarts parkeringar eftersom att det var gratis, upplyst och säkert. Under resans gång nådde bloggen ett stort 

läsarantal och många tyckte det var väldigt intressant att följa parets äventyr. Så här fortsatte det tills det kom fram 

att Wallmart låg bakom evenemanget som visade sig vara en kampanj finansierad av bolaget. Allting visade sig 

vara på låtsas.  

Ett liknande fall utspelade sig på videosajten YouTube med videoklipp som hette Danish Mother Seeking. 

Tittarantalet uppgick över en miljon och handlade om en tjej som påstått sig ha blivit med barn mycket hastigt 

över en natt. På YouTube gick hon ut för att eftersöka den försvunna fadern och upplysa honom om att han blivit 

pappa. Klippen hade en karaktär av äkthet och spred sig därmed som löpeld, berättar Pallvik. Vad det slutligen 

visade sig var att även detta var på låtsas och att det var turistbolaget Visit Denmark som legat bakom kampanjen. 

Pallvik konstaterar en mycket oklar och defus kärna i budskapet.  

Ett annat exempel informanten framhäver var när Elisabeth Höglund, mest känd från den tid hon arbetat som 

journalist på Sveriges television, fick raseriutbrott på en motorcyklist som felparkerat mitt på Stureplan. Hela 

raseriutbrottet låg uppe som filmsnutt på YouTube och allt slutade med att hon välte motorcykeln mitt framför 

ägaren. Även denna film utstrålade äkthet då den var filmad med en mobilkamera mitt på dagen bland all folkmassa. 

Precis som tidigare exempel från informanten visade sig även detta vara ett planerat skådespel. Företaget IF låg 

bakom kampanjen med budskapet ”lugn vi hjälper dig - IF”. Då intentionerna inom SM inte är goda och äkta 

skapas ofta en sur eftersmak och det är många företag som gör missar här, poängterar Pallvik. Konsumenter vill 

inte känna sig lurade och än mindre i de kanaler som gjort sig tillkänna av att ”vara skapade av folket”.         

Pallvik påpekar att företag kan vinna mycket publicitet men att de måste förstå att det inte nödvändigtvis är till 

företagets fördel. Snarare placeras företaget i ett fack där de får en stämpel som är svår att tvätta bort. Detta hänger 

samman med varumärkesidentitet och image. Informanten anser att det trots allt finns fall en stor uppståndelse, 

som från början inte varit positiv, ändå slutat i något gott för företag. Till exempel Apotekets Apoliva reklam. 

Nästan hundra tusen människor gick med i Facebookgruppen: ”jag är rädd för tjejen i Apolivareklamen”. Pallvik 

menar att detta exempel visar på sociala nätverks kraft där det startas grupper. Dock tror informanten att detta varit 

till produktseriens fördel, dels på grund av den stora publiciteten och dels på grund av att rädslan i det här fallet 

enbart var riktad mot modellen i reklamen och inte produkten eller dess kvalitet. 

Det råder olika uppförandekoder på olika plattformar, menar informanten. För att skapa en välbesökt blogg betonas 

vikten av att en personlig och inbjudande framtoning snarare än ett utpräglat och avancerat branschspråk. Här 

måste en tydlig anpassning ske efter läsarens villkor och mål. Är målet förströelse måste inläggen leva upp till det. 

Söker individer efter faktabroschyr kan den informationen enkelt hittas på annat håll. Ett exempel på 

framgångsrika företagsföreträdare är enligt Pallvik Salt & Kvarns VD som frekvent syns på Twitter och sin blogg. 

Salt & Kvarn distribuerar salt och peppar till Ica och Willys med mera. De har nischat in sig på rättvisemärkta 

varor. Vad som gjort VD:n framgångsrik inom SM är enligt Pallvik att han är frekvent, äkta, svarar på frågor, 

ifrågasättande och det märks tydligt att det finns en engagerad person bakom produkterna.  

Pallvik gör en tydlig distinktion mellan olika typer av Internetnärvaro. Många aktörer strävar efter att så många 

konsumenter som möjligt ska ta sig till företagets hemsida och ta del av information i pressrum och liknande som 

presenteras på hemsidan. Detta avser den ena graden av närvaro. Den andra graden av närvaro avser de sociala 

handlingar som görs. Det handlar om den förflyttning av kommunikation som sker till de nya plattformar där 

konsumenterna befinner sig. Här finns en tydlig skillnad poängterar Pallvik och det är ofta här tankesätten skiljer 

sig mellan företag. Många företag tror att det räcker med att ha en hemsida men informanten menar att om företaget 

inte existerar där kunden befinner sig, är företaget inte med i matchen.  

Ett företag som lyckats med detta är enligt Pallvik SAAB som lyft ut sitt pressrum till en egen sajt till ett 

slags ”newsroom” som drivs av företaget. På denna sajt finns ett liveflöde och interaktionen mellan kunder och 

kunder och företag och kunder kan existera på ett mycket bättre sätt än på en vanlig hemsida, tillägger han. I 

liveflödet av information finns det även utrymme för de som inte gillar biltillverkaren att tycka till. Genom detta 
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ständigt uppdaterande informationsflöde får kunderna, precis som tidigare nämnts, möjligheten att utveckla en 

mycket mer personlig relation till varumärket och de nya bilarna. Pallvik poängterar att konsumenter alltid tenderar 

att säga vad de tycker om olika företag och dess produkter. Finns inte möjligheten att göra det på företagets hemsida 

uttrycks detta ofta på annat håll, till exempel på Pricerunner, Prisjakt eller någon annan plattform där det finns 

möjlighet att kommentera. Bjuder företaget istället in till dialog visar det inget annat än en god vilja att lyssna och 

ta till av kritik. Då företaget finns för kunden finns det inget viktigare accentuerar informanten.  

Pallvik tror att det vara bra att kontrollera dialoger i den mån att information och inlägg tas bort som i 

sammanhanget är ytterst irrelevanta. Ett filter som tar bort spam och svordomar är exempel på sådan typ av 

information. Informanten tror att det finns en styrka i att visa sig sårbar som företag eftersom även detta kan 

kopplas till mänskliga faktorer.  

Pallvik tycker det är svårt att generalisera olika branscher och säga att vissa lyckas bättre än andra inom de nya 

sociala kommunikationskanalerna. Dock anser Pallvik att det ofta finns en koppling mellan branscher och 

kundkretsar. Sportfanatiker är tillexempel en kundkrets som är väldigt lojala mot sportvarumärken varför företagen 

har större möjligheter att bygga relationer med dessa konsumenter. Några andra exempel är tv-spels kunder och 

teknikintresserade Apple – fans. Då kunderna har ett utpräglat intresse från början är det enklare att bygga en 

relation.  

Ett annat Case Pallvik tar upp avser hamburgerkedjan Max och filmen ”Super Size Meal” som handlade hur skadlig 

snabbmat var för hälsan. Vad filmen bidrog till var den vedertagna slutsatsen att ”snabbmat är livsfarligt för 

hälsan”. Pallvik berättar om ett fall han själv varit aktiv i som handlade om att visa motsatsen. Detta gjordes genom 

en kampanj som gick ut på att en överviktig man skulle gå på en nyckelhålsmärkt diet på MAX. Johan Grundström, 

som mannen hette, vägde 127 kilo och skulle enbart äta det nyckelhålsmärkta Maxmålet under 90 dagar. För att 

uppdatera omvärlden skulle Grundström blogga om sina resultat och framgångar under kampanjperioden. Under 

perioden gick mannen ner mellan 30 och 40 kilo samtidigt som han var under ständig uppsikt av läkare. Pallvik 

menar att kampanjen passade väl in under den tidsperiod den ägde rum, av den orsaken att det fanns väldigt många 

svenskar som trott att en viktminskning enbart kunde ske genom svält, sallad och pulverdiet. Grundströms blogg 

blev enormt stor och nådde läsare även i andra länder.  

Vikten av att vara äkta och inte för påträngande är av generell betydelse, då företag ska marknadsföra sig inom de 

SM- kanalerna, hävdar Pallvik. Många gånger upplevs reklam som irrelevant och påträngande för stunden och det 

är viktigt att företag lyckas inringa de situationer där dessa känslor inte väcks hos konsumenten. Informanten tar 

upp ett lyckat exempel för detta som handlar om en kampanj Pallviks PR-byrå gjorde för Microsofts Virtual Earth. 

Målet var att skapa god ”PR” för webbtjänsten som fungerar som Google Earth fast är i 3D. En annan inriktning 

var att nå ett stort intresse för julhandeln i New York och att konsumenter skulle kunna få möjlighet att kolla upp 

sina reseobjekt så tidigt som möjligt. Vidare handlar mycket om att få tidningarna att skriva om tjänsten, säger 

Pallvik och menar att utmaningen var stor eftersom detta var i ett skede då finanskrisen precis hade slagit till. 

Frågan som ställdes var: vem vill resa till New York precis när finanskrisen slagit till? Efter en tids fundering 

väcktes två nya frågor som var: vilka kända personer inom SM skriver om mycket shoppingguider och vem inom 

denna grupp skriver mycket om New York? På den första frågan var svaret modebloggare. På den andra kom PR-

gruppen fram till att modebloggaren Jennie Hammar, Philip Hammars fru, passade in på ett bra sätt. Hammar har 

mycket inflytelserik inom bloggosfären , markerar informanten. Hammar bloggar på Glamour.se och är samtidigt 

chefredaktör på Glamour. Hennes blogg ligger på topp tjugo i Sverige och med cirka 37 000 besökare i veckan. 

Hammars koppling till New York är stark och hon gör även shoppingguider över staden. Då Hammar blev 

kontaktad tillfrågades hon om hon var villig att utveckla en shoppingguide med tips och modeinlägg och att PR-

byrån skapar guiden i 3D med Microsofts Virtual Earthtjänst. Pallvik betonar mervärdet som skapas i Hammars 

blogg eftersom läsarna kan ta sig runt på New Yorks shoppinggator i 3D samtidigt som de kan vrida, vända och 

få en mer detaljerad upplevelse. Bakom tjänsten står Microsoft, vilket givetvis kan väcka frågan om Hammar 

jobbar företaget, men då detta enbart var en form av tillfällig insats där enbart produktnamnet Virtual Earth 

nämndes, samtidigt som mervärdet för läsarnas upplevelse var så pass påtaglig, fanns inte en sådan risk, fortsätter 

informanten. Det är viktigt att erbjuda konsumenten ett värde anser Pallvik. 

För att understryka SM:s betydelse gör Pallvik en koppling till New York Times som hade nominerat de tio mest 

inflytelserika personerna i världen under det senaste decenniet. På en av dessa tio platser stod det ”you and me” 

vilket handlade om hur gemene man, genom nya teknologier fått möjlighet att påverka på ett sätt som aldrig 

tidigare. Alltså genom UGC (användargenererat innehåll).  
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Pallvik konstaterar att de många inom bloggosfären  har blivit väldigt inflytelserika. Till exempel Kenza och 

Blondinbella. Det är i mångt och mycket dessa personer som sätter trenderna menar informanten. Dessa personer 

har ett inflytande som kan jämföras med större mediehus i Sverige. Informanten berättar om en gång han hört en 

av dessa inflytelserika bloggare säga; nej jag slutar nu att tipsa om klädesplagg som jag hittar, för tipsat jag om ett 

par skor och ska gå och köpa dessa dagen efter, så är de slut i hela stan.  

För den enskilde individen understryker Pallvik följande råd inom de nya kommunikationskanalerna: Tänk på din 

integritet, vad du säger, var inte för burdus, fundera över vem du litar på, vem som är vem, tänk på att din 

arbetsgivare kollar upp dig. Inom SM kommer allt mer spam och virus som skickas runt mellan de olika 

plattformarna.  

Utveckling 

Pallvik tror på mer tekniska och avgörande innovationer för framtiden. Samtidigt tror han att det anonyma hatet 

som finns på nätet kan komma att beivras på något sätt. Informanten tror till och med att användarna i framtiden 

kan komma att behöva logga in med en personlig kod, för att myndigheterna ska kunna få kontroll över vad 

individer gör och sprider på nätet. I framtiden kommer folk sannolikt inte kunna bete sig hur de vill bara för att de 

inte behöver stå för vad de säger. Samtidigt tror Pallvik att företagen allt mer kommer inse betydelsen av att befinna 

sig på samma ställe som sina kunder.   
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Bilaga 3 Intervju med Simon Sandberg- 22 december 2009 

Nedanstående text är inte citerad utan snarare sammanfattad och summerad.  

Bakgrund 

Simon Sandberg kommer från Allingsås och jobbar idag på MediaAnalys huvudkontor i Kalmar. Företaget ägnar 

sig åt vad marknadsföring 2.0. Ett välkänt begrepp är Webb 2.0, förklarar Sandberg men marknadsföring 2.0 

handlar om att hjälpa företag att synas på sökmotorerna. Webb 2.0 avser med de sociala plattformarna, tillägger 

han. Företaget arbetar med all typ av marknadsföring som börjar med ett sökande, säger Sandberg. Detta kallas 

även för SEO- som är en förkortning på engelskans search engine optimization, på svenska - sökmotoroptimering. 

Vad vi gör är att vi anpassar företags hemsidor på ett sätt att de blir så synliga som möjligt kopplat till de sökord 

och begrepp som är relevanta för dem. Oftast handlar det om Googles sökmotor eftersom denna är den största 

sökmotorn idag, säger informanten. Företaget har vuxit kraftigt sedan de startades år 2006. Sandberg är utbildad 

inom kommunikationsvetenskap vid Linneuniversitetet i Kalmar.  

Social Media 

Sandberg har en stark relation till SM idag och påpekar att det finns ett tydligt samband med att han är född på 80-

talet. 80-talisterna är trots allt den första generationen som vuxit upp med datorer, säger han. Därför ser han sin 

relation till de tekniska innovationerna som väldigt naturlig. De senaste åren kan man konstatera en explosion av 

ny teknik och nya SM plattformar, säger Sandberg. SM är en form utav ”buzz word” idag för företag. För 

informanten handlar SM om olika kommunikationskanaler där användarna själv har väldigt mycket att säga till 

om och styra vad för del av innehållet de vill ta del av. Vidare handlar det om Webb 2.0 där det nästan enbart är 

på användarens villkor idag och det är detta som många företag har svårt att vänja sig vid. Många biter sig fast i 

den gamla skolan vad det avser kommunikation, säger Sandberg. De ser kommunikationsmodellen bestå av en 

sändare, en mottagare och ett budskap. Sedan ska effekten av kommunikationen mätas av den processen. Det är 

fortfarande utifrån denna modell de flesta jobbar till exempel genom olika annonser. Sandberg konstaterar att det 

inte längre fungerar så här och att de nya kommunikationskanalerna kommit att förändra förutsättningarna radikalt. 

Numera är det helt tvärt om, och det är användaren som förfrågar ett budskap och som styr vilka budskap som 

existerar. Oavsett vad du vill hitta för information eller erbjudanden, kan du göra det eftersom det finns information 

för alla, fortsätter han. Vare sig hur nischat eller hur svårt det är, finns det något för alla. Sandberg säger att de 

flesta användare idag, planerar alla sina inköp på Internet och via sökmotorerna. Hela beslutsprocessen sker över 

internet och användarna blir bättre och bättre på att sålla ut och sortera information. Detta ställer mycket högre 

krav på de som de vill profilera sig på nätet och även de som jobbar där, anser informanten.  

Sandberg tror att många av de mer inflytelserika och kända bloggare som finns runt om tenderar att föra en 

envägskommunikation. Mycket av vad som skulle kunna vara en tvåvägskommunikation blir en 

envägskommunikation där det handlar om att synas och få bekräftelse. I dessa fall bottnar säkert inte sällan om 

olika faser som människor genomgår i livet. Dessa faser tar sig bara i nya uttryck i och med att nya metoder 

utvecklats.  
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SEO 

Sökordsoptimering är en speciell bransch eftersom vi alltid anpassar oss och jobbar emot en tredje part hela tiden, 

säger informanten. I detta fall handlar det om Google eftersom de är marknadsledande vad det gäller sökmotorer. 

Det är detta som är speciellt säger informanten, eftersom vi inte har någon form av samarbete med Google, utan 

vi jobbar egentligen bara efter deras riktlinjer. Alltså efter hur innehållet på olika hemsidor bör publiceras för att 

denna tredje aktör ska hitta det. Vad vi gör är att vi rent praktiskt hjälper våra kunder att tolka och implementera 

information på sin hemsida utefter dessa riktlinjer, säger informanten. När Google förändras anpassar vi oss och 

förändras efter de, tillägger Sandberg.  

Sandberg menar att det viktigaste för företag, då de ska utveckla sin hemsida, är att de publicerar ett innehåll som 

är relevant för de produkterna de arbetar med. Vidare är viktigt att de anpassar innehållet efter vad den specifika 

målgruppen och dess intressen. Detta gör att de som söker efter informationen enklare kan finna den. Detta strävar 

även sökmotorerna efter, att de som söker efter något ska hitta det på enklaste sätt, säger informanten.  

Konsumentbeteendet på nätet beror i mångt och mycket på vart kunderna befinner sig i sin beslutsprocess. Det är 

också detta som påverkar vad och hur denne söker efter produkter, säger Sandberg. Sökbeteendet styrs utifrån ett 

behov, där det finns ett intresse för en vara eller en tjänst. Har konsumenten en god förkunskap om vad denne 

söker efter kommer sökningen sannolikt vara mer nischad och vice versa, poängterar informanten. En kund kanske 

börjar med att söka på ett gevär då denne är intresserad av ett jaktgevär, säger informanten. Givetvis kommer 

antalet träffar bli mycket stort men mycket kommer ändå vara relevant för nybörjaren, säger informanten. I de 

situationer konsumenten innehar kunskap om vad den söker efter kan det vara till flera företags fördel att synas, 

då de tillhandahåller liknande och alternativa produkter, säger informanten.  Detta är en utmaning för många 

företag, att synas i rätt sammanhang på Internet. 

Sandberg menar att det är viktigt att företag tänker utifrån ett helhetskoncept då de ska synas på Internet. Det första 

steget handlar om att synas där kunderna finns och söker efter produkter. Här är målet att driva in trafik till den 

Webbsidan det gäller. I steg två handlar om att ta hand om den här trafiken och på något sätt sätta den i en kontext 

och ge den en mening för företaget. Det spelar ingen roll om ett företag har jättemånga besökare om ingen handlar 

av- eller kontaktar företaget. Det är detta som kallas för relevansoptimering, det handlar om att kunden på enklaste 

sätt ska finna relevant information för kundens personliga behov. Det kanske inte är bäst för en konsument som är 

okunnig inom ett visst område och därmed är i ett tidigt stadium av sin informationssökning, att för tidigt få tillgång 

till allt för detaljerad information om exempelvis en speciell motorcykelmodell. Här är information av mer allmän 

karaktär mer lämplig, menar informanten. Därför är det ofta att viktigt att företag lyckas hitta sin egen nisch på 

internet och gör sig sökbara i sammanhang då sina produkter blir så relevanta som möjligt, menar Sandberg. 

Givetvis kommer detta resultera i ett mindre omfattande trafikflöde till webbsajten, menar informanten, men 

samtidigt kommer det generera en högre konvertering utav de som använder och tar del av sidan i relation till det 

totala antalet besökare.  

Sökordsoptimering är mycket viktigt för att företag ska kunna nå ut till sina målgrupper. Använder de inte denna 

teknik så finns självklart risken att de inte lyckas nå ut, säger Sandberg. De finns egentligen väldigt få målgrupper 

som inte använder Internet som en källa för att hitta information, tillägger han. Samtidigt menar informanten att 

denna grupp hela tiden växer, i synnerhet i åldrarna 18–25. I denna grupp använder 80–90 procent av alla 

sökmotorerna som ett verktyg för beslutsunderlag samtidigt som de är mycket villiga till att konsumera, anser 

informanten.  

Social media forts.    

Sandberg menar att SM gjort att spelplanen förskjutits mycket mer åt användarnas och konsumenternas håll. Idag 

gäller det att företag anpassar sig efter de nya förhållandena och inser att de inte kan styra och ställa på samma sätt 

som tidigare, menar informanten. Om ett företags produkt är av dålig kvalitet eller om ett företags support inte 

lever upp till kundens förväntningar, kommer detta ganska snabbt att synas på Internet, anser Sandberg. Därför 

har kundlojalitet aldrig varit svårare än vad det är idag, tillägger han. Många företag har dåligt renommé på Internet 

och det visar sig när konsumenter söker på företagets namn på Google för att skapa sig en uppfattning om företaget. 

Detta tar sig till uttryck på allt från bloggar och forum till olika typer av portaler och andra sociala nätverkssajter, 

säger informanten. Detta gör att många företag förlorar stora mängder kunder vilket tvingar många bolag att idag 

anpassa sig efter sina kunder i större utsträckning. Det gamla ledordet är ”kunden har alltid rätt” och detta gäller 
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idag mer än någonsin, menar informanten. Det räcker idag med en missnöjd kund för att kunna förstöra för en hel 

produkt.  

Företagsperspektivet 

Sandberg anser att individer har ett behov av att kommunicera samt att SM- plattformar genererat enkla och 

effektiva verktyg för att kunna göra detta. Interaktionen sker inte bara med vänner utan även med företag. Många 

personer klarar inte längre av att vänta i en telefonkö och de har insett att de kan undvika 15 minuters köande 

genom att e-posta sina frågor, konstaterar Sandberg. Informanten tror personligen att det är viktigt att företag 

hoppar på det ”SM tåget”, samtidigt som han poängterar att det är ett luddigt, svårt ord och någon form av 

vagt ”inne begrepp”, många företagsledare saknar kunskap om. Vidare accentuerar han att det inte är så svårt som 

det verkar och att den enskilda företagsledaren kan gå till sitt eget beteende då denne söker efter information eller 

kommunicerar på nätet. Sandberg tror att den största delen av företags SM- användande i den närmaste framtiden 

kommer beröra kundsupporter. De som praktiskt berörts mycket av de nya kommunikationskanalerna är 

kundsupporter av den orsaken att många av supportens problem ofta kan lösas väldigt omgående på den sociala 

Webben, anser informanten. Vidare ser han att kommunikationsavdelningar och andra sektioner också berörs av 

fenomenet eftersom det finns ett stort värde i att fånga upp det antal kunder som på ett eller flera sätt är missnöjda 

eller nöjda med företagets produkter. Då dessa uppehåller sig på de SM- plattformarna är det viktigt att närvara 

och försöka skapa en dialog som gynnar både företaget och kunden, anser informanten. På detta sätt kan företag 

och organisationer släcka ett stort antal bränder genom att de lyckas nå kunderna i ett tidigt skede. I de fall 

konsumenterna självmant söker upp och kontaktar företaget för att berätta om sitt missnöje, har processen ofta gått 

enormt mycket längre än så och kanske är i ett tionde skede, anser Sandberg. En kundsupport på de SM kommer 

vara en förtroendefråga inom fem år och förmodligen lika självklart som att ha en telefonsupport idag, säger 

Sandberg. Vilka plattformar ett företag bör använda är svårt att säga, menar informanten eftersom detta är något 

som alltid ändras. ”Jag skulle kunna tjata mig blå om olika plattformar och dess egenskaper, men för företag är det 

inte relevant eftersom dessa förhållanden alltid ändras”, säger Sandberg. 

Sandberg berättar om ett fall när han var och föreläste om SM för ett stort företag. Han frågade åhörarna hur de 

själva använde sig av SM och fick inga direkta svar eftersom begreppet är så pass otydligt, anser han. Sandberg 

tror att de flesta blir för uppslukade av de olika kanalerna som finns idag. Informanten menar att det egentligen 

inte spelar en större roll om det handlar om Facebook eller Twitter eftersom allt det där kommer och går. Det 

viktigaste är att företag slår om i sina kommunikationssätt och att de inser att saker och ting inte sker på företagens 

villkor vilket ställer nya krav på anpassning.  

Utifrån det varumärkesbyggande perspektivet, är det viktigt att skapa trovärdighet hos kunderna. Många 

företagsledare är inte något vidare intresserade av möjligheten av att nå ut till nya kundgrupper genom olika 

tekniska metoder, som till exempel sökordoptimering, tillägger Sandberg. Däremot är många av dessa ense om att 

god synlighet hänger samman med trovärdighet. Om någon söker på resor känner företagen att de måste hamna i 

toppen för att synas. Sandberg poängterar att det även efter köp av en produkt, är mycket viktigt att konsumenterna 

får bekräftelse om att sina köp var det rätta. Om en konsument har köpt en ny motorcykel vill denne absolut inte 

se mängder av människor ska snacka illa om produkten på Internet, konstaterar Sandberg. Av den orsaken är det 

viktigt att se närvaron på Internet ur ett stort perspektiv och inse att förtroendet hos kunder får kosta vad det vill. 

Dock tillägger informanten att främst stora och mycket framgångsrika företag har råd att tänka på detta sätt.    

De inflytelserika och skaparna inom SM är ofta olika typer av pionjärer och de flesta gör det för någon annan 

vinning än ren monetär, menar Sandberg. Oftast lyckas de också skapa någonting av väldigt lite, tillägger han. 

Sidor som The Piratebay är sajter som vuxit fram utifrån ett stort gemensamt intresse. Det är just då det oftast blir 

mest intressant, understryker informanten, när intresset är den största drivkraften för att skapa innehåll.     

Allt material som finns på SM är i mer eller mindre användargenererat vilket gör att det hela tiden finns aktivt 

innehåll för vad som helst. Detta gör att det finns väldigt stor potential för företag att nå ut till dess specifika 

målgrupp. Om en konsument är intresserad av att köpa en TV och är inne på Prisjakt för att ta reda på utbudet, 

kommer sannolikt olika ”banner” TV- annonser att presenteras på sidan för att visa vad de erbjuder framför 

konkurrenterna. Denna möjlighet menar Sandberg är ovärderlig för många företag idag eftersom att de kan nå ut 

till precis sin målgrupp när de har kommit så pass långt i beslutsprocessen. Att kunna påverka kunden då den har 

pengarna avsatta och är redo för inköp är något marknadsförare velat kunna göra länge, säger Sandberg. 
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Sandberg hävdar att i åldersgruppen 18 – 25 är en viktig åldersgrupp då de handlar om Internet-aktiviteter. De är 

den grupp som kommer ut i arbetslivet och börjar tjäna sina pengar. Vidare säger han att nio av tio av de nya 

hushållen i Sverige skaffar bredband före de skaffar en mikrovågsugn. Över 80 procent av denna åldersgrupp är 

idag aktiva på Facebook. Sandberg hävdar att det inte går att jämföra med någon annan kanal för att kunna träffa 

och rikta in sig på så många människor inom en specifik målgrupp. Dessutom möjliggör marknadsföringskanalen 

aktörer att med inställningar och precision, skarpare kunna rikta in sig inom åldersgruppen. Om ett företag vill 

visa en annons för 18-åriga tjejer mellan klockan tre och fyra på natten, är detta fullt möjligt, utan att behöva göra 

det för 18- åriga killar mitt på dagen, säger informanten. Rent tekniskt sker detta eftersom användarna fyller i sina 

demografiska uppgifter. Dessa används dels för att skapa en personlig profil och definiera den enskilda användaren 

men de används också för att kunna definiera användaren som målgrupp för att företag ska kunna rikta 

användarstyrd annonsering, säger Sandberg. Det var detta många användare var rädda för i början eftersom 

Facebook samlade in så mycket information och så många människor och dessutom ägde rättigheterna till den 

informationen. Dock gick den debatten bara till en viss nivå, sedan ebbade det ut förmodligen för att det inte fanns 

något nytt nyhetsvärde i det.  

Sandberg anser att användare lär sig sålla ut irrelevant information som till exempel ointressanta annonser på nätet. 

Samtidigt påpekar han att all information på nätet är intressant för den enskilda individen om den presenteras vid 

det perfekta tillfället vid den rätta tidpunkten. Om en konsument sitter på nätet med pengarna i handen, redo för 

att bestämma sig vilken TV den ska köpa finns många faktorer som kan påverka denne i processen. Om en enskild 

leverantör kan vara där och synas med relevanta TV- apparater, med de samma funktioner kunden eftersöker, och 

med speciella erbjudanden, är den reklamen fullt intressant för kunden, menar informanten. Det är återigen detta 

som är utmaningen för företag då de ska köpa in reklam, att de lyckas rikta in sig till en målgrupp som ser den som 

intressant, säger Sandberg. Dessutom går flera marknadsföringsinsatser på Internet att mäta relativt exakt till 

skillnad från en vanlig TV- reklamkampanj då det är omöjligt att veta hur många som varit närvarande framför 

TV:n och vidare påverkats till köp. Genom tekniska verktyg går det att få fram resultat svart på vitt, menar 

informanten. Vidare hävdar han att mindre företag, i och med tekniken och med ganska små investeringar, kan 

vara med och konkurrera med de största företagen. Detta, eftersom både stora och små företag kan laborera med 

verktygen med samma tekniska grundvillkor. Summan av detta är reklaminsatserna inom SM- kanaler inte går att 

jämföra med någon annan traditionell mediekanal.  

Sandberg tror att det i framtiden kommer finnas större krav på att kunna mäta vilken effekt olika 

marknadsföringsinvesteringar verkligen genererar. Företag kommer inte slänga iväg pengar på olika insatser och 

hoppas att de generar till något gott, tillägger han. På samma sätt tror han inte att En 23- årig singelkille kommer 

inte utsättas för blöjreklam i framtiden och reklambudskapen kommer vara mer anpassade efter mottagarens villkor, 

säger informanten. 

SEO och SM står i direkt relation till varandra anser Sandberg. Att synas på ett naturligt sätt på Internet krävs att 

ett tekniskt, korrekt fungerande verktyg som från grunden möjliggör uppbyggandet av ett bra och relevant innehåll, 

menar informanten. När det är klart kommer mycket bli självgående och hemsidan kommer tillslut att arbeta för 

företagen snarare än emot de. Vidare är bloggar rent tekniskt ett bra verktyg för att enklare bli upphittad av 

sökmotorerna, säger Sandberg. Detta beror mycket på att dessa innehåller mycket text. På sökmotorerna idag 

premieras de hemsidor som är presenterade utefter ett speciellt mönster, förklarar Sandberg. Om mönstret på 

hemsidan har en liknande struktur av ett klassiskt textdokument bestående av rubriker, underrubriker, brödtext, 

bilder med bildtext och så vidare, är detta upplägg väl anpassad för att exempelvis Google ska hitta det, tillägger 

han.  

De som bloggar söker ofta efter någon form av bekräftelse varför många strävar efter att nå så många läsare som 

möjligt. Allt eftersom bloggarna lär sig vad som intresserar andra och hur de ska forma ut sina texter för att nå ut 

till så många läsare som möjligt, blir bloggförfattarna allt mer effektiva, menar Sandberg. Samtidigt påpekar han 

att det inte finns lika många andra tekniska element som stör för att materialet ska upphittas av Google, till exempel 

olika applikationer i form av navigationsvägar med mera. Vidare har bloggar fördel i jämförelse med andra 

hemsidor eftersom de har en snabbare indexeringstid. Om ett företag uppdaterar sin hemsida kan det dröja någon 

månad innan informationen blir sökbar på Google, förklarar Sandberg. För att ett blogginlägg ska bli sökbart dröjer 

det oftast inte mer än några timmar. Detta är enligt informanten medvetet gjort från sökmotorernas sida eftersom 

bloggars innehåll oftast är väldigt aktuellt och har ett värde i sig.  

Ofta hjälper vi företag att skapa bloggar där de kan lägga ut innehåll. Inte sällan kopplar vi samman dessa med 

företagets egen hemsida, vilket gör att informationen uppdateras samtidigt. Det kan finnas stora fördelar med att 



 

 

   

76 

 

närvara på bloggar, anser Sandberg. Att publicera branschnyheter och länka till relevanta hemsidor, kan göra 

hemsidan mer attraktiv och levande. Dock bör företagen enbart göra detta då de vet eller tror att de nya aktiviteterna 

tillsammans med målgruppen kan generera till en mervärdeskapande process, menar informanten.  

Den största risken företag löper då steget tas ut i de nya kommunikationskanalerna är att aktiviteterna snabbt 

avstannar och dör ut. Sandberg menar att företag många gånger beslutar sig för att satsa men att de sedan inte orkar 

hålla det vid liv. Det måste finnas input från någon annan sida än från själva företaget. Finns inget intresse hos 

kunderna finns ingen anledning, konstaterar informanten. 

Strategi 

En annan svårighet för företagen är tekniken i sig, menar Sandberg. Samtidigt som den är svår att förstå sig på är 

det viktigt att inte halka för långt efter då förutsättningarna snabbt förändras. Desto större företaget är desto större 

nytta har de av en SM närvaro, menar informanten samtidigt som han poängterar att hela organisationen tenderar 

att bli mer tungrodd, i takt med att den växer. Följande förutsättningar krävs och det är; resurser att avsätta, och ett 

genuint intresse av det.  

Vidare när steget väl är taget bör företaget se till att det inte blir för påtryckande i sin kommunikation. Detta går 

inte på de SM, menar Sandberg, eftersom det måste ske naturligt på de nya kanalerna. Närvaron måste baseras på 

kundens villkor för att indirekt öka försäljning. Det finns dessutom stora möjligheter att serva de viktiga kunder 

som redan är lojala och verkar som ambassadörer för en företagets produkter. Även dessa måste företag försöka 

nå, menar informanten. Oftast lyckas dessa hitta företag på egen hand då de ofta är aktiva på forum och andra 

hemsidor.  

Mycket av det gamla marknadsföringsagerandet gäller fortfarande inom SM, fastslår Sandberg. Det gäller 

fortfarande att lokalisera vart den aktuella målgruppen befinner sig, menar informanten. Om målgruppen 

uteslutande lyssnar på radiokanalen, Riks FM, är det givetvis där du ska synas, understryker han. Först måste 

företaget lära känna sin målgrupp och sedan anpassa sig. Dock skiljer sig aktiviteterna så till vida att närvaron är 

ständig, menar Sandberg. Sändaren och mottagaren är idag mer luddig och det är svårt att veta vem som är vem.  

Framtiden 

Sandberg oroar sig inte över den moraliska aspekten i SM, där sändaren kan bli alltmer otydlig samtidigt som 

budskapen kan rikta sig till allt smalare målgrupper. Han tror att mycket av det löser sig själv med tanke på att det 

tvivelaktiga så snabbt tas upp till ytan. Många politiker har blivit upptäckta på Facebook då de sysslar med dold 

politisk reklam. Ofta slår detta bara tillbaka på de som inte är fullt ärliga, tror Sandberg och grupperna som inget 

hellre vill än att hänga ut de oärliga, är många menar Sandberg.    

Sandberg tror att det kommer bli enklare och mer intuitivt att kommunicera. Den tekniska barriären med 

sannolikhet att bli kommer så pass låg att vem som helst kan kommunicera när de vill, hur de vill och med vilken 

plattform de vill. Det kommer inte spela någon roll vilken plattform det är, vart vi befinner oss eller hur teknisk 

personen är, tror han. All kommunikation kommer bli mycket enklare på samma gång som verktygen blir simplare 

att använda. Vidare kommer Mobiltelefoner, TV och Internet sannolikt bli allt mer integrerade, tror Sandberg. 

Slutligen kommer gränsen nås då individen kommer vilja vara för sig själv.  
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Bilaga 4 - Intervju med Morgan Rydbrink 10 december 2009 

Nedanstående text är inte citerad utan snarare sammanfattad och summerad.  

Bakgrund 

Morgan Rydbrink är 31 år och jobbar på Institutionen för Kommunikation och Design på Linneuniversitetet i 

Kalmar. Bor i centrala Kalmar med sambo och katt. Efter gymnasiet pluggade Rydbrink medvetande studier i 

Skövde, och där tog jag kandidatexamen med fokus på kognitiv neurovetenskap och medvetande filosofi, med 

fokus på hur den mänskliga hjärnan fungerar och uppfattar olika saker. Detta har alltid varit ett intresse men jag 

har alltid vetat att jag varit än mer intresserad av tekniken bakom det hela, menar informanten. Jag är intresserad 

av hur tekniken påverkar oss och oss människor, tillägger han. Tekniken är en transparent del i vår vardag hela 

tiden. Efter det flyttade jag till Kalmar för att studera till Informations Ingenjör. Under mitt sista år fick jag en 

förfrågan att hålla en distanskurs i Oskarshamn i presentationsteknik. Det var på den vägen det började och efter 

det tog jag min första kurs på Högskolan som jag höll i som hette människor, data och Interaktion som handlar om 

hur man gör användarvänliga gränssnitt och hur man vidare anpassar dessa för olika sorters användare. Efter 2 år 

tog jag över programansvaret för interaktionsdesign där jag är programansvarig än idag. Där det är stort fokus på 

användarcentrering och – anpassning. Människor data och interaktion och 3 d modellering. Rydbrink menar att sin 

synpunkt på ämnet blir utifrån ett användarperspektiv. För som företagare måste man vara medveten om vad som 

sker på den individuella biten av SM.  

Rydbrinks relation till SM är att han testar det mesta. Jag använder många olika verktyg i 

undervisningssammanhang. Till exempel olika typer av forum som är ett enkelt verktyg men ändå är ett SM där 

kunskap delas, sedan har vi under föreläsningar har vi börjat spela in dessa, vilket gör att vi har med 

distansstudenter via Chat och tal under föreläsningar. Det är en helt ny dimension på det klassiska klassrummet 

anser han. I handledningssituationer använder vi Skype. Vidare har vi Mibro en tjänst som Trilian som kopplar 

ihop MSN Facebook och andra tjänsters, chattfunktioner. Via Mibro har jag handledning via Facebook AIM och 

MSN. Fast bara chatten där. Och anledningen till det är att det inte finns tid till att använda Facebook till allt detta. 

Verktyget gör att jag får tillgång till all information i form av frågor osv på ett och samma ställe. Denna 

webbbaserade applikationen kan i många avseenden få mig att minska stressen. Så i detta avseende använder jag 

mig av SM fast mycket som en handledningskanal.     

Sociala Mediers karaktär och värde 

Rydbrink tror inte att SM kommer försvinna utan är här för att stanna. På en gästföreläsning av Dan Larsson från 

FRA, han var säker på två saker och det var dels att terrorister inte kommer att sluta använda Internet och dels inte 

sluta använda sig av SM. Det har tydligt visat sig att även brottslig verksamhet har brett ut sig på de SM.  

Rydbrink menar att SM inte nödvändigtvis behöver vara webbbaserat, men förskjutningen av vardagen har gjort 

den mer digital, där man riktar sig mot 2.0 där vi som användare är med och skapar innehållet. Det vill säga att 

konsumenter inte bara blir matade med information som det var i början på 2000 talet, utan idag vill vi vara 

delaktiga. Till exempel på prisjakt där man vill kommentera saker och man ser det på YouTube där man vill kunna 

kommentera olika filmklipp osv. Socialt media är en icke lokal plats, där det inte behöver vara fysiskt, men ändå 

någon plattform där människor möts och byter tankar och idéer och skapar innehåll framförallt. Man nöjer sig inte 

längre med att prata utan man vill även göra något. Det ser man eftersom att marknaden ändå vill följa det som 

användare vill ha och är ute efter, där Google Wave är ett exempel för detta. När Google utvecklade verktyget var 

tanken att skapa e-post i dag med utgångspunkten av att det tidigare aldrig funnits tidigare och hur skulle det 

fungera då. I verktyget går det att öppna ett e-postmeddelande och jag kan bjuda in personer i mitt nätverk och 

sedan kan alla vara med i editeringen fast som en interaktiv wiki-sida. Där kan bilder läggas upp som man kan 

dela och om man jobbar i ett företag kan man lägga in projektplaner osv. Där användarna skapar mallarna själva 

osv. Exempelvis projektplaner. Detta verktyg är redan klart.  

Rydbrink exemplifierar om ett par skulle gifta sig och använda sig av funktionen. Inbjudningarna kunna skapas på 

Google Wave med snygg layout. Alla inbjudna skulle kunna ta del av nätverket och de skulle kunna bygga på i 

innehållet, ställa frågor, diskutera med Chat, det skulle finnas röst och bildmöjligheter. Det är när användarna kan 

generera till innehåll som styrkan skapas, menar Rydbrink.  



 

 

   

78 

 

En grundläggande orsak till att människor använder sig av SM tror Rydbrink bottnar i en vilja av att vilja känna 

sig uppskattade och att inte vilja känna sig hemma. En arbetslös person som sitter och spelar WOW eller Counter- 

Strike hela dagarna gör inte enbart detta för att de tycker det är roligt utan också för att nå någon form av status, 

träffa människor och kunna ha ett socialt liv. Inom exempelvis WOW drömmer många spelare att bli bäst på hela 

servern, det finns en eskapistisk dröm i det, anser Rydbrink. Ofta upplever användarna att detta sociala liv är rikt, 

då många pratar med 60 – 70 personer varje dag som ingår i olika nätverk. I grund och botten vill människor synas 

och få respons, detta ser man på forum där vissa lägger provokativa inlägg, där vissa bara vill diskutera saker och 

en del alltid ska vara besserwisser som alltid ska ha rätt. Folk vill synas, känna samhörighet och vara en del av 

något och detta får många individer en illusion av på exempelvis Facebook eller ett forum, menar Rydbrink. 

Informanten har själv över 500 personer i sitt nätverk samtidigt som han konstaterar att han pratar knappt pratar 

med någon av dessa. Dock blir man som individ del av något större i samma ögonblick som man kan känna att 

man under sitt liv kommit i kontakt med många människor. En annan stor styrka ligger också i den tid som 

människor lägger ned på olika aktiviteter. Om en använder till exempel lägger upp material på The PirateBay, 

skapar ett roligt filmklipp på YouTube, eller ägnar tio timmar om dygnet på WOW så skapas en personlig relation 

till antingen operatörer i ett spel, eller en produkt eller tjänst som man följer. Desto mer tid man lägger ner på detta 

desto mer benägen är man som användare att vara kvar. Detta beror på att det man gör tillslut blir en del av vem 

man är.  

Rydbrink betonar den illusion av gemenskap som skapas i samband med att individer deltar i olika sociala nätverk 

över Internet. Till exempel då en användare av WOW är med i en grupp av 60 personer som denne pratar med 

varje dag. Oftast får användaren en uppfattning om att den känner dessa personer väldigt väl trots att målet i spelet 

är väldigt tävlingsinriktat då strävan är att ha bäst utrustning med mera. Informanten hänvisar till artiklar som 

skrivit om en spelare som spelat från start, vart med i de bästa grupperna på hela servern och vart först med att nå 

flera framgångar. I dessa kretsar var spelaren känd. Dock upplevde spelaren själv att det blev jobbigare och 

jobbigare ju mer han spelade eftersom all tid fick läggas åt spelet och dess nätverk snarare än de riktiga vännerna. 

Ändå fick spelaren känslan av att han knutit nya kontakter genom spelet fram tills den dag han slutat. Då han efter 

slutet la ett inlägg på sitt nätverks forum, kommenterades inte dessa mer än tre gånger. I detta fall slog den virtuella 

världen mot den verkliga mycket negativt. Detta visar hur tunn denna känsla av gemenskap faktiskt var. Till viss 

del tror Rydbrink att detta exempel även kan appliceras på Facebook där en svagt underhållen kontakt snabbt kan 

tas upp och bli interaktiv. Dock anser han att dessa konversationer ofta och ganska snabbt ”dö ut” eftersom man 

kanske inte har så mycket gemensamt längre. Har två personer till exempel gjort lumpen tillsammans kan dessa 

minnen trevligt delas och diskuteras men utöver detta kan det vara svårt att upprätthålla någon kontakt om 

personerna visar sig vara väldigt olika. De man oftast pratar mest med på Facebook är de man oftast träffar i 

verkliga livet. På samma sätt söker sig svenskar till andra svenskar även på internationella spelnätverk, poängterar 

informanten. Detta beror sannolikt på precis samma sak, att individer vill umgås och interagera med de som 

upplevs vara mest likasinnade.  

En annan risk som finns är beroendet. En diagnos som inte funnits tidigare, säger informanten. Dock betonar han 

att det alltid finns en risk med saker som utövas för mycket och detta beror mycket på allt annat som personen inte 

får tid med.  

Rydbrink tycker det kan vara svårt att diskutera Facebook eftersom de är så unika. På samma sätt som om man 

skulle diskutera online spel spelar WOW en klass för sig. Detta är ett område för gränssnitt. Det finns 12 miljoner 

användare och det finns inga spel som kommit i närheten och antagligen kommer det inte komma något spel som 

kommer göra det heller. Detta beror på att de lyckades penetrera marknaden i rätt tid, och på samma sätt var det 

med Facebook. Det de gjorde var unikt och rätt i tiden. WOM- hypen har hjälpt Facebook, folk trodde de hade 

Facebook innan de ens hade det. På precis samma sätt hade WOW byggt upp en hype kring sig själva. Då de 

lanserades var det inte särskilt bra, galet ur mitt perspektiv från användarsynpunkt, gränssnitt, design, 

användarvänlighet, däremot var hypen stor och de fick in många användare och att de var rätt i tid. Men idag har 

det blivit mycket bättre på flera punkter och man blir inte lika bombarderad med olika applikationer.  

Det finns flera exempel på där företag anpassat sig och studerat hur användarna har använt en tjänst. Ser man 

tillbaka i tiden på där telefonen kom som egentligen bara var tänkt som en liten radiomottagare, och man kunde 

inte på den tiden förstå varför människor skulle vilja sitta och prata med varandra i en telefon om ingenting. Men 

det var inte så man ville använda den och en stor anpassning har skett. Denna anpassning har skett till där vi är 

idag med de olika verktyg vi har med interaktiviteten som är fullständig. Och ofta är det konsumenten som styr 

hur olika verktyg utvecklas. Teknikerna kan veta vad olika tjänster kan göra, men inte veta vad användarna gör 

med den. Användarna hittar alltid mål för att använda det de vill, fungerar inte Skype, eller om regeringen skulle 
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säga att vi inte fick använda oss av kanalen, hittar vi oss ett sätt att ta oss runt detta till exempel genom MSN. 

Precis som IPRED och Spotify. En intressant sak med Spotify och Piratebay. Piratebay är så stort eftersom allting 

funnits där. Men sedan Spotify kommit har färre laddat ner olagligt. Å andra sidan saknar Spotify en del saker, 

som idag finns på YouTube eller kanske Piratebay. Detta visar enligt Rydbrink på styrkan i det användargenererade 

innehållet idag. Där det är vi som lägger upp allting gör saker tillgängliga. Här kommer dessa verktyg bli 

svårslagna eftersom nästan allt finns tillgängligt, om det så gäller jinglet till Björnes magasin eller programvaror. 

YouTube står till exempel för 10 % av all Internettrafik i hela världen. Det är enormt mycket, vilket också visar 

på styrkan i det som är användargenererat, menar informanten.   

Rydbrink tror att det kan finnas många orsaker till att olika bloggare lyckas bli så inflytelserika. Han brukar jämföra 

Blondinbella med Markolio eftersom att allt de båda gör, verkar gå vägen. Blondinbella lyckas i synnerhet pricka 

in vad hennes läsare är ute efter. Rydbrink tror att läsarna ser ett stort värde i att hon ganska konkret tipsar och 

råder läsarna på vart de kan hitta olika produkter. Många av läsarna kanske inte heller tänker på att Isabella 

Löwengrip, som hon heter, får betalt för sina marknadsföringsinsatser. Ett annat påtagligt värde före läsarna enligt 

informanten, är att bloggaren lyckas kombinera detta med trendigt storstadsliv bestående av flera galamiddagar 

och Stureplan. I och med att många yngre tjejer ser detta som ett ideal, läser de bloggen och försöker leva upp till 

det. Informanten anser att även politikern Carl Bildts blogg är ett exempel på en inflytelserik bloggare. Inte sällan 

leder något av Bildts blogginlägg till att artiklar i DN, anser informanten. Rydbrink berättar om Alex Schulmans 

blogg mer eller mindre handlade om att han samlade information i form av skvaller och sedan skapade något 

förnedrande av det. Detta var möjligt eftersom Schulman omgavs i de rätta kretsarna för det. Rydbrink fick bilden 

av att bloggaren var osympatisk men i en intervju framgick det motsatta. Schulman klargjorde att den personen 

han var på sin blogg var en helt annan än vem han var som privatperson. På bloggen handlade det mycket mer om 

att upprätthålla en fasad som genererar något för bloggaren, menade Schulman.  

Rydbrink kan konstatera att SM inte bara blivit ett nytt verktyg för enskilda personer att lyfta fram budskap och 

synas utan även större grupper i samhället. På Facebook skapas till exempel ofta grupper som stödjer ”rosa bandets” 

cancerfond. Samtidigt som gruppen får närmare 30 000 medlemmar är det säkert bara hundra personer som 

verkligen brinner för det, menar informanten. Av den orsaken kan sociala nätverk vara mycket effektiva då det 

bara handlar om att ställa sig bakom olika ståndpunkter.  

Rydbrink anser att det är sällan som kommentarerna får någon betydelse på videosajten Youtube. Fokuset ligger 

på filmerna användarna laddar upp samtidigt som informanten nämner att en ofattbar mängd filmer bara är skräp. 

De filmklipp som når den största publiciteten är ofta roliga och upplevs ofta som genuina.  

Rydbrink säger att Sverige är vi väldigt duktiga på att lägga fiberkabel för internettrafik, bland de bästa i världen. 

Det är snabbt och väldigt utbyggt redan ny, med 100 Mbit nästan överallt. Detta är en fördel i Sverige eftersom att 

andra länder använder våra linor. 70 % av Rysslands trafik går via Sverige så får de vidarebefordrad trafik via 

rotrar.  

Rydbrink gör en tydlig distinktion mellan hur profitföretag och ”freeware”- organisationer arbetar på den sociala 

Webben. För profitföretagen blir vissa SM viktiga samtidigt som användarna får en känsla av att de deltar snarare 

än att de verkligen gör det. Freeware organisationerna jobbar snarare på rutin och den sociala interaktionen är av 

mycket djupare karaktär, anser informanten. Här är bryggan mellan användare och användare mycket starkare.     

Företagsperspektiet   

För företagen handlar det om att vara synlig. CDON är väldigt stora nu eftersom de har ett stort utbud och 

vidareutvecklas väldigt mycket samtidigt som de har fokuserat på användaranpassning. Det finns dessutom företag 

som försöker stå emot detta som till exempel Media Markt som inte ens har en fullt utvecklad produktkatalog på 

deras webbplats samtidigt som det är svårt att över huvud taget kalla det webbplats bara för att detta saknas. Det 

är något man förväntar sig som användare idag.  

Google ska snart lansera en söktjänst som uppdateras i realtid. Dessutom kommer en ny webstandard lanseras och 

nu ska de lansera ett eget som heter speed, som kommer innerbära att sidorna laddas snabbare och enklare. Detta 

är en typisk marknadsanpassning.  

Rydbrink anser att Twitter utifrån privatpersonsperspektiv inte är så jätteintressant av den orsaken att bloggen är 

så mycket bättre. Om jag vill förmedla mig om något på något sätt fungerar skulle detta inte fungera på samma 

sätt på Twitter. Däremot finns det ett annat område och det är hur följeslagare söker efter information av kändisar 
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som Madonna och Britney Spears. Detta är folk intresserade av, på samma sätt som man lägger till vänner på 

Facebook fastän det kanske inte är en vän. Ändå finns ett stort intresse av att ha koll på andra.  

Företagsprodukter som ska marknadsföras på SM, då är spelmarknaden är ett typexempel. De skapar ofta ett 

twitterkonto och uppdaterar användarna av plattformen vad de gör just för tillfället, vad de gjort idag osv. Alla 

som är intresserade av spelet eller produkten följer detta, i synnerhet tekniknördar som vill följa nästa version av 

Iphone så följs ofta detta, och inte sällan med intressanta länkar, ibland är det nyheter som kommer. Brevpost och 

nyhetsbrev har i många fall flyttats över till Twitter. Twittrar man om något innan det släpps är det fler och fler 

som visar intresse. Detta skapar en förväntan men skapar också en delaktighet.  

Detta skulle kunna appliceras även på CDON.SE där informanten köper ca 20 filmer i månaden. Om man skulle 

få ett erbjudande på Twitter på film- ex skräckfilmstema, skulle flera sannolikt köpa detta. I synnerhet de företag 

som har rätt saker. Och då dessa använder sig av rätt anpassade kanaler. Ex. Twitter- Iphone. Då detta inte skulle 

fungera eller passa in mindre, trots att det alltid går att använda. Skulle ICA Maxi skicka erbjudanden på Twitter 

så skulle svarsfrekvensen vara ganska tam eftersom det skulle saknas personliga värden. Personliga förhållanden 

kanske ofta saknas till en matvarubutik. Är man intresserad av matlagning tror Rydbrink att man snarare skulle 

följa någon kock. Men där det blir tydligast är då man har kunder som är extremt intresserade. En tydlig målgrupp 

där företaget vet vad de vill. Men så fort man ska använda sig av SM måste man tänka igenom vilken metod som 

man ska använda. Experimentlabbet i Kalmar t.ex. som började med en blogg som blev halvdant gjord. Detta ledde 

till massa sura kommentarer eftersom företaget inte avsatt resurser för att följa upp och uppdatera bloggen. Vidare 

anser informanten att varje företag och organisation bör fundera över vad detta kan generera till. Det krävs tid 

resurser och ifrågasättande vad det genererar till.  

Det är viktigt att känna till användarna på de olika plattformarna. Vad är kärnan i det ni ska blogga om? Osv. Vad 

är värdefullt för marknaden. Vad vore intressant för dig. Till en början bör man testa hur många som läser. Vidare 

bör man ser vad aktiviteter genererar. Dock görs detta på sikt. Många företag är klassiska, har man börjat med 

något ex vis att blogga, så ska man fortsätta med det. Då utvecklas det till en del i ett tjänstekoncept. Detta ser man 

i statliga verksamheter. Mycket pengar läggs på utveckling snarare än underhåll. Ex. Competense direkt, hade 

skapat en sida, som visade sig att ingen använde den då de hade bättre kanaler för att hitta den informationen. De 

borde tänka på att enkelrikta innehållet och utveckla nya metoder för att sprida informationen. Ofta försöker många 

skapa en egen blogg när det redan finns fungerande verktyg.  

Företag lägger ut allt mer reklam på YouTube där de vill synas och visa vad man är bra på. Många lägger upp egna 

klipp på hemsidan fastän det smartaste kanske är att länka filmen via YouTube. Det är ändå få som gör det. Flera 

företag väljer att ta bort kommenteringsmöjligheten som finns på Youtube. Detta är för att till viss mån kontrollera 

sina varumärken. Rydbrink exemplifierar från Vivaldi 4 seasons, där man kan studera vad folk kommenterar till 

ett klassiskt stycke som detta. Vad man kan tänka sig är att folk med liknande musiksmak länkar till liknande 

stycken osv. Men kommentarerna visar sig istället vara av den värsta sorten, med allt från rasistiska tillmälen, 

svordomar med mera. Rent grova saker. Detta är ett tillfälle som, precis som visar vad möjligheten men att vara 

anonym gör att själva syftet blir kontraproduktivt. Detta gör också att man förstår varför många företag enbart lagt 

upp klipp och länkat till olika hemsidor. Detta på grund av det inte är modererat på YouTube. Hade det varit det 

så hade säkert fler företag lämnat kommentarsmöjligheter. Det handlar återigen om att synas finnas där så stora 

mängder människor uppehåller sig. 

Samtidigt finns exempel där företag ansetts som fega och ovilliga att möta kundernas behov då de valt att inte 

synas på de nya kanalerna, anser Rydbrink. Detta skedde enligt informanten när datorspelet Warhammer hade 

lanserats och då de inte lyckades leva upp till de förväntningar de skapat hos konsumenterna. Vad företaget gjorde 

var att de försökte kontrollera konsumenternas inlägg på olika forum och moderera på olika sätt.    

En annan möjlighet som finns är Wikipedia, som är jättestort. 50 % av alla män i USA använder Wikipedia i USA 

varje dag. Rydbrink använder wiki- spaces. Precis som Wikipedia fast att man får en egen sida man kan utveckla. 

Rydbrinks studentgrupper använder sig av varsin sådan sida, där informanten lägger ut uppgifter som kan 

kommenteras och snabbt bildas ett stort kunskapscenter kring de uppgifter som görs. Samtidigt är det ett enkelt 

verktyg både för informanten och studenterna ta del av informationen. (Människor data och interaktion). Rydbrink 

tror att många har uppfattningen av olika kommunikationstjänster att de skulle vara mer svårhanterliga än vad de 

är. För informanten tog de två timmar till att han skapat en egen wiki- sida.  
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En annan osäkerhetsfaktor som finns hos företag gällande SM. Rydbrink pratar om två typer av kundsegment i 

samband med att produkter lanseras. Det ena är ”early- adopters”, som alltid vill ha det senaste och därför köper 

produkter mycket tidigt. Dessa är oftast mycket intresserade av teknik eller har mycket pengar. Det andra 

är ”laggers”, och det är de som väntar ett par tre år innan de skaffar den gällande produkten. Sedan finns det något 

mitt emellan. Det första segmentet kommer alltid använda produkterna först och deras uppfattning kommer därför 

ha en viktig påverkan för företag. Informanten tror det finns något liknande med all teknik som finns och SM 

eftersom alla som producerar dessa tjänster vill vara konkurrenskraftiga på marknaden. Detta tror Rydbrink leder 

till att många företag har svårt att våga ta steget, eftersom ingen vet vart den ska börja. Istället för att testa tror 

informanten att många avvaktar tills en tidpunkt då det kan vara försent. Om steget till de nya 

kommunikationskanalerna är taget samtidigt som viktig kunskap saknas till att göra detta värdefullt, tror 

informanten även här, att en viss osäkerhet gör att många inte slutar eller satsar på en ny ände.   

Enligt Rydbrink är Wikipedia ett bra verktyg för företag att använd då de vill synas. Om man inte syns på Internet 

är det så att många tror att man inte finns. För att denna förväntan finns. Men på Wikipedia kan information läggas 

upp om ett företag, vidare kan de olika produkterna presenteras. Vidare kan korslänkningar till liknande företag, 

tjänster och produkter. Om man kollar upp spannmål någonstans kan exempelvis denna information länkas till 

företag som gör mjöl och från deras sida kanske ett bageri länkas samman. För enligt informanten är det så att 

Wikipedia resultat hamnar väldigt högt uppe på Google resultat. Det är ett bra sätt att synas. Och görs detta rätt 

kanske man inte behöver betala för att hamna högt uppe på sidan. Rydbrink anser att många borde ägna sig åt detta 

då han anser att detta är ett smart sätt att göra sökmotoroptimering. Risken som kan finnas är att man måste hålla 

koll på det eftersom att det är användargenererat. Informanten tar TV- programmet förkväll som exempel, där tar 

de upp saker som står på Wikipedia med inbjudna kändisar som de tycker verkar lite konstigt och vad det visar sig 

är att detta sällan stämmer. Anledningen kan vara att ett fan fått höra något rykte som sedan lagt in. Kändisarna 

säger att de aldrig aktivt går in och kollar vad som stämmer. Dock anser informanten att företag bör vara lite mer 

uppmärksamma.  

Blogg tar väldigt mycket tid för olika marknadsföringsaktiviteter. Twitter tar betydligt mindre tid. Youtube tar tid 

i mån av att material måste förberedas. Men Wikipedia tar nog minst tid med tanke på att texterna redan finns och 

att det enda som krävs är att det uppehålls. Då Wikipedia är användargenererat kan det ibland stå ”under diskussion” 

när något än inte är fastställt och diskussion pågår om hur något verkligen förhåller sig. Rydbrink rubricerar 

ordningen som demokrati/anarki.  

Söktjänstoptimering fungerar som på bloggar, där ett antal sökord / taggar finns som ska göra det enklare att hitta 

texten. Samma sak gäller på Twitter, kan man tagga inlägg. Ett typexempel på söktjänstoptimering är enligt 

Rydbrink var under Idol 2009 när informanten och sin sambo ville få reda på lite mer detaljerad information om 

en deltagare och då sökning gjordes av denna artisten kom han de in på en privatblogg där bloggaren på varje 

blogginlägg hade irrelevant lagt in artistens namn bara för att få goda sökresultat på olika söktjänster. Bloggaren 

skrev ingenting om denna artist.  

Om ett företag har en väldigt flash- tung sida- alltså att de använder sig mycket av rörliga bilder kan det finnas en 

risk att sökmotorer inte snappar upp dessa eftersom de enbart är bilder och inte har någon koppling med vad som 

finns på bilden. Därför är det viktigt att dessa bilder kodas så att ex vis Google kan hittar de. Detta är anledningen 

till att nästan alla filmer på Youtube har tillskriven information.  

Rydbrink brukar följa hur spelbranschen använder sig av SM i sin marknadsföring. Han har konstaterat att de är 

duktiga på att bygga upp en ”hype”, en slags förväntan kring olika produkter. Ett spel som är på väg nu är Final 

Fantasy, och deras sida är helt i ”Flash” men oavsett vad informanten skriver för att hitta den officiella hemsidan 

hamnar denna från 7:e resultatet och nedåt. Över detta hamnar de resultat då spelet nämns i forum och bloggar av 

olika användare av den orsaken att företaget inte gjort någon söktjänstoptimering. I en strävan av att vilja synas är 

detta en dålig strategi, menar Rydbrink.  

Rydbrink anser att företag idag har otroligt mycket mer makt än vad man tror att användarna har. I Synnerhet då 

de SM mediekanalerna används på ett bra sätt. Dock har konsumenterna fått möjlighet att påverka, interagera och 

lägga ut innehåll. Oftast är det i de sammanhangen då det är profit inblandat utan sker i form av grupper på 

Facebook till exempel. Detta är extra tydligt på Sociala nätverkssajter. Samtidigt kan informanten konstatera att 

företag noterar detta och därför placerar sig på de nya kanalerna, till exempel nyhetsmedierna. På samma sätt gäller 

The PirateBay och Youtube, där har vi stor makt med vad vi som användare lägger upp. Som tidigare nämnts har 

företagen börjat visa sig mer på YouTube än tidigare fast med viss kontroll av användarinblandning. Då det gäller 
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vinstdrivande företag tror informanten att företagen drar de största fördelarna då de har mest kontroll. Här känner 

användarna att de har en stor del i det hela, samtidigt som de kan få vara med och påverka. Dock anser Rydbrink 

att de ofta inte har någonting att säga till om. Det är egentligen två perspektiv där menar Rydbrink. Så fort det är 

profit låter man inte människor göra lika mycket.  

Myspace är ett exempel på företag som tvingats anpassa sig efter användarnas intentioner. De började med att de 

var som passagen men efter att användarna börjat lägga upp mer och mer musik kom sidan sedan att nischa sig 

efter deras behov. Idag är de en av de största då det gäller att marknadsföra sin egen musik. Hade inte Myspace 

noterat förändringen hade de idag inte varit ledande.  

Marknadsundersökningar är viktiga i samband med att företag tar klivet ut i de SM. Inte mindre viktiga är rapporter 

som det skrivs allt mer av inom ämnet. Företag söker lite efter akademiska artiklar trots att det finns mängder som 

beskriver hur företag bör synas på bloggar. Man kan dessutom gå till en PR-byrå vilket dock kan kosta men vara 

effektivt. Dock bör de egna behoven, positionen och företaget sättas i centrum. Vissa är mer betydande än andra. 

Klädbranschen kan vara mer relevant än Ica Maxi eftersom det handlar om att lyfta fram känslor, drömmar och 

visioner. Och hur man vidare ska förmedla dessa. Det handlar om att bli något. Något som det finns en eskapism 

i. På detta sätt har Blondin Bella blivit jättestor. Hon har någonstans haft väldigt konkreta exempel på var man kan 

hitta produkter.   

Rydbrink tror inte att folk tänker på vad de lägger ut för information om sig själva på nätet. Vad som en gång 

publicerats kommer alltid vara offentligt, säger han. Informanten berättar om en gång då sina studenter skulle 

genomföra en valfri presentation. En student valde att göra en presentation om Rydbrink. I presentationen framgick 

var informanten bodde följt av vilken våning, vilket personnummer han hade och en massa information som 

studenten fått tag på genom Internet. En annan gång fick informanten en mugg av en grupp studenter. På muggen 

var en bild på Rydbrink. Vad som förundrade informanten var hur studenterna fått tag på den humoristiska bild 

som var tryckt på muggen eftersom han själv inte hade den. Bilden var från år 2002 då jag själv studerade och 

bilden fanns inte på Internet, säger Rydbrink. Vad han dock kan konstatera är att han en gång gjort bilden offentlig 

vilket ledde till dessa relativt inkräktande händelser.  

Rydbrink ser ett samband i att allt fler upptäcker riskerna med de digitala spår som lämnas och den nya tjänsten 

Webwill. Tjänsten går ut på att efter en människas död, rensa alla dess digitala aktiviteter hos olika aktörer. Det 

kan handla om allt från avslutanden av konton till avskedsmail till vänner, berättar informanten.       
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Bilaga 5 - Intervju med Linn Stigsson Stern - 6 december 2009  

Nedanstående text är inte citerad utan snarare sammanfattad och summerad.  

Bakgrund 

Linn Stigsson Stern studerar sitt sista år på Journalistprogrammet på Linnéuniversitetet. Stern är vid sidan av 

studierna även chefredaktör på Webbsidan Vibbkalmar.se. Detta är en nyhets, event och modesajt för de som bor 

i Kalmarregionen och sidan försöker inringa det som är aktuellt i regionen. Ofta intervjuas olika profiler från 

närområdet och även flera intressanta bloggar finns på sajten, säger Stern. Innan Stern blev chefredaktör hade hon 

en egen blogg på sajten. Idag har hon en egen av enbart personliga skäl. Bloggen är som en dagbok, menar Stern 

och hon tycker det är skönt att hon inte behöver hålla sig inom vissa ramar, utan bara skriva och dela med sig av 

sådan hon har lust med. I övrigt är informanten med i Facebook och Fotosidan. Fotosidan är en användargenererad 

fotosajt där bilder läggs upp för att kommenteras av andra.   

Vibbkalmar.se har mellan tusen till tretusen besökare varje dag. De olika bloggarna ska försöka täcka så många 

olika intresseområden som möjligt som till exempel mode, business, foto med mera, säger Stern. Målet med sajten 

är att få en relativt heltäckande bild av vad som händer i Kalmar och för de som söker något mer personligt finns 

bloggarna, säger Stern. Det är fullt möjligt att kommentera både Vibbkalmars allmänna inlägg och de enskilda 

bloggarna och Stern anser att detta är mycket viktigt för att läsarna ska känna sig delaktiga. Ibland väcker inlägg 

stort intresse och kommenteras jättemycket, både positivt och negativt. Stern anser att det finns en drivkraft hos 

många människor som kan komma till uttryck då dessa interaktiva möjligheter finns. Samtidigt tror hon att det är 

en speciell gruppmänniska som går så långt att de verkligen kommenterar inlägg och inte enbart nöjer sig med att 

läsa de. Dock finns det en liten censur i sådana situationer folk är extremt grova i språket. Detta är också viktigt 

anser Stern eftersom många inte tänker på vad de säger över Internet eftersom de inte behöver stå för det.      

Social media 

Stern anser att hon själv läser jättemånga bloggar varje vecka utan att hon kommenterar på dem. Hon är inte den 

typen av person, påstår hon. Vissa bloggare bygger sin blogg på att få så många kommentarer som möjligt genom 

att kommentera andras bloggar och ge olika typer av komplimanger. Oftast kommenterar människor tillbaka och 

bloggen framstår därför som mycket mer populär, säger Stern. Det krävs att man lägger mycket tid på sin blogg 

om man vill få den populär, tillägger informanten. Det är viktigt att förstå att olika människor beter sig annorlunda 

på nätet. Precis som i det verkliga livet beter sig varje unik individ på sitt sätt. Vad som fungerar och är roligt för 

en person behöver därför inte vara det för någon annan.  

Stern pratar om Sanna Lundell, Mikael Persbrants fru, som blev utsedd till årets mammablogg. Lundell skriver 

ungefär två inlägg om dagen och satsar på kvalité i inläggen. Dessutom ser hon till att svara på de olika inläggen. 

Stern anser att det finns en tydlig koppling mellan hur frekvent bloggar uppdateras och det totala intresset som 

väcks för bloggen. Informanten menar att de flesta av de riktigt populära bloggarna oftast efterliknar ofta dokusåpa 

där läsarna intensivt och personligt får följa bloggarnas liv. Detta är förmodligen det främsta framgångsreceptet 

om målet är att få så många läsare som möjligt. Oftast används de bloggar som en form av dagbok och Stern tror 

att detta kan vara en av orsakerna till att så många tjejer bloggar. Hon tror att dagboksskrivandet har förflyttats till 

Webben. Bloggen är också ett bra verktyg för att kunna uttrycka sina känslor och detta är viktigt för många kvinnor, 

tror informanten. Känsloladdade ord, tankar och åsikter i bloggar genererar väldigt ofta flera kommentarer, 

tillägger hon. Stern nämner Kissie, som delar toppen med Blondinabella, och säger att läsarna intensivt får följa 

henne, till och med när hon står inne på hennes badrum. Informanten tror dessutom att många av hennes läsare 

enbart går in på hennes blogg för att de irriterar sig så otroligt mycket på henne. Hatkommentarerna är många hos 

de mest besökta bloggarna, även på Youtube, säger informanten. Just extrema personligheter tror Stern ligger till 

grund för den stora uppmärksamhet som dessa unga bloggerskor får. Hon berättar om ett reportage som Kissie 

vart med i och där man fått följa med henne till hennes skola. Vad Kissie själv noterade i reportaget var hur alla 

stirrade på henne, kort därefter sa hon: ”fan va nice”. Vad Stern menar är att man normalt hade blivit illa till mods 

medans hon snarare strävar efter det. Det bottnar i ett slags bekräftelsebehov, tror informanten. Dock är det viktigt 

att poängtera att det finns många bloggare som inte strävar efter det utan skriver i sin blogg av andra orsaker. Det 

kan till exempel vara politiskt men också yrkesmässigt, säger Stern.  
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Från Sterns erfarenhet av att blogga på Vibbkalmar.se, kan hon enkelt konstatera att det offentliga bloggandet gav 

konsekvenser på hennes liv. I och med att hon representerade ett något yrkesmässigt kände hon att det var viktigt 

att hela tiden leva upp till detta. I hennes personliga blogg kan hon på ett helt annat sätt få utlopp för sin kreativitet. 

Det kan också vara kul att läsa vad andra människor kommenterar. Politisk inkorrekt är en blogg som stödjer 

Sverigedemokraterna, säger Stern. Hon tycker att det kan vara kul att ibland läsa och analysera vad människor 

kommenterar på denna blogg. Anledningen är att man enkelt kan få en bild av den smygrasism som finns i Sverige 

idag, säger informanten. På Internet tillskillnad från andra sammanhang, säger många människor vad de tänker. 

Självklart är detta en liten skala människor, påpekar Stern, men hon menar ändå att vissa åsikter tydligare framhävs 

än i andra medier.       

Dessutom menar Stern att människor inom de SM på ett enklare sätt kan vara den de vill vara snarare än den de 

är. Det är ofta detta som är drivkraften hos många människor på nätet, tror informanten. Ingen kan egentligen 

kontrollera de personer som finns bakom dessa fasader, hävdar hon. Detta är inte lika enkelt i personliga möten 

mellan människor där det krävs ett skådespel av högre dimension, fastän det även förekommer där.  

Stern accentuerar betydelsen av att andra människor responderar på egna tankar, kreativitet och åsikter. Det är 

en ”självförtroende - boost” då någon ger en komplimanger för utseende och texter, säger hon. Därför har hon 

också svårt att förstå hur vissa människor inte bryr sig om eller tar åt sig då någon nedvärderar de.   

Stern använder sin Facebook flera gånger om dagen. Tidigare la hon upp bilder redan två timmar efter festen. Hon 

anser att plattformen blir roligare desto mer hon engagerar sig. En av de främsta drivkrafterna med Facebook är 

tror Stern bottnar i individers nyfikenhet. Någonstans intresserar vi oss mycket för varandra och vi tycker det är 

jättekul när någon i kontaktnätet har ”gått in i en relation med någon annan”. Vi är någonstans skvallerbyttor, 

menar Stern. 

Skillnaden mellan Facebook och bloggen finns på det personliga planet men det finns samtidigt vissa likheter, 

anser Stern. Det går inte att vara anonym på Facebook på samma sätt som en bloggare kan vara men det är helt 

upp till bloggaren. Detta gör att Facebook generellt är ett ”snällare” SM än vad bloggar är. Många bloggare delar 

gärna med sig av vad de gillar och inte gillar, illustrerat av en tumme upp eller en tumme ned. Detta tror 

informanten inte skulle fungera på Facebook eftersom man skulle bli konfronterad på ett annat sätt.  

Bloggen är för mig ett verktyg för en slags kreativitet medans Facebook omfattar ett nätverk bestående av personer 

man tycker om eller har någon form av anknytning till. Personer som man vill prata med, säger hon. Bloggen 

handlar mycket om en själv medans Facebook handlar om ”oss”. Dock handlar de väldigt ofta om att få 

uppmärksamhet och att stå i rampljuset, säger informanten. Facebook innefattar många liknande applikationer som 

på en blogg samtidigt som en sida enbart går ut på att uppseendeväckande dela med sig av vad man gör eller tänker 

på. Detta genererar ofta till kommentarer och här är likheterna tydliga med bloggen.  

På samma sätt som vi gillar att skvallra anser informanten att vi också gillar att spana. Många tycker det är kul att 

spana på vad deras tidigare partners sysslar med och här finns en släng av besatthet, anser Stern. Även här kan 

självförtroendet få en ”boost” då en person upplever att den ”kommit längre” och är på bättre spår än sin tidigare 

partner. Denna jämförelse görs även med vännerna inom nätverket, påpekar informanten, och det är inte svårt att 

på den sociala Webben få information om allt möjligt, till exempel att någon gammal klasskompis skaffat barn. 

Då mottagaren av denna information knappast förknippar en ung förälder med frihet och rörelse samtidigt som 

denne värderar detta mycket högt, kan självförtroendet få en ”boost”, menar Stern. Vad som upplevs som vettigt 

och framgångsrikt beror helt på trenderna, menar Stern. Detta varierar givetvis men idag handlar mycket om att 

vara i rörelse och vara snygg på bilder.            

Stern anser att de sociala nätverken ofta kan fungera som en ”isbrytare” då nya kontakter skapas. Det är enkelt att 

lägga till en person på exempelvis Facebook då människan träffat och sagt hej till personen tidigare, anser Stern. 

Här går också informantens personliga gräns av att lägga till nya kontakter i kontaktnätet. Annars tror informanten 

att interaktionen oftast sker mellan de personerna som användarna träffar i sina verkliga liv. Det kan ibland kännas 

obehagligt om en person man inte känner vill lägga till en i dennes kontaktnät, säger Stern. En annan styrka är att 

kontakt med gamla vänner upprätthålls på ett sätt de annars aldrig gjort.  

Stern tror att SM förändrat samhället i mångt och mycket. Inte minst med tanke på all marknadsföring som finns 

inom kanalerna. Det finns smygreklam idag på ett helt annat sätt än vad det fanns tidigare. Till exempel när Kissie 

lägger upp en väska på sin blogg och säger att den är fin. Detta resulterar ofta i att många läsare köper väskan utan 
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att förstå att bloggaren får betalt för det. Stern märker detta väl men tror att detta tills stor del beror på att hon är 

utbildad journalist. Stern tror att detta är ett bra sätt att marknadsföra sig om företaget eller varumärket vill synas. 

Finns man inte så syns man inte, anser hon. Samtidigt måste företaget passa sig för vilka sammanhang de väljer 

att synas. Syns ett företag på rätt ställe vid rätt tillfälle och i kontexten presenterar relevanta produkter så påverkar 

detta givetvis konsumenten, anser informanten. Det är klart att jag vill klippa sig hos frisören ”Bobby” som syns i 

Blondinbellas blogg, det hade vart jättecoolt, säger Stern. Blondinbella och Bobby har ett samarbete och 

Blondinbella klipper sig därför alltid hos honom. Under klippningen fotograferas hon alltid och bilderna visas på 

hennes blogg.  

Stern har själv blivit inspirerad till många köp, av produkter som rekommenderats av olika bloggare. Hon vet även 

situationer då hon själv inspirerat andra till att köpa saker som när hon lagt upp en skjorta från en viss butik.     

Informanten blir inspirerad av många stilbloggar som till exempel Facehunter. Här finns bilder på jättefina plagg 

med personer med olika stilar men mycket är omöjligt att ha råd med, säger Stern. Därför kan inspiration oftast 

hämtas från dessa internationella modebloggar för att sedan kunna göra bra köp på H&M eller någon annan butik 

som finns belägen där jag bor, fortsätter hon. För att få råd och tips om mode i Sverige finns modebloggare som 

till exempel Elin Kling och Linn Gustafsson. Här finns mycket till ett mycket mer överkomligt pris samtidigt som 

det går att få tag på, fortsätter Stern.  

Stern tror att situationen för många företag har kommit att förändras på grund av SM. Till och med Facebook har 

svårigheter med att hitta annonsörer. Detta kan bero på att det är billigare att vända sig till olika bloggare för att 

marknadsföra sig, tillägger hon. Dessutom kan företag synas på de olika plattformarna genom att skapa sig en egen 

profil, vilket kanske räcker för att synas inom mediekanalen, anser informanten. De traditionella medierna som till 

exempel tidningar, har väldigt svårt för att hitta annonsörer, säger Stern. Detta beror på att många företag insett att 

de kan gå andra vägar för att nå konsumenterna än via den lokala tidningen. Dock menar hon, att konsumenter 

även på Internet, lär sig att sålla bort irrelevant information, varför även Internetbaserade marknadsföringen, är en 

svår utmaning för verksamheter. Det viktigt att ha en interaktiv marknadsföring, menar Stern där företaget inte 

enbart nöjer sig med ”banner annonser” eller liknande. Om jag själv stimulerats till köp av exempelvis ett 

klädesplagg, är detta oftast på grund av att en intressant person eller företag, som jag har någon form av relation 

till, tipsat mig om det. Det räcker oftast inte med att ett företag existerar på Internet och uppmanar mig till att 

konsumera flera produkter, konstaterar Stern.  

Framtiden 

Stern tror att vissa har svårt att känna vart gränsen går i deras användande av SM. Vissa känner inte av då de blir 

för publika och delar med sig av för stora delar av sina privatliv, säger hon. Samtidigt är det svårt att veta vem 

avsändaren är i olika sammanhang. Stern berättar om ett fall då hon blev kontaktad på sin blogg av en man som 

hade sett hennes bilder på Fotosidan. Vad mannen undrade var om informanten var intresserad av att fotografera 

honom i en sensuell miljö. Bilderna var, enligt mannen, avsedda för hans flickvän. Stern undrade varför just hon 

blivit kontaktad och var mannen egentligen menade. Mannen ville ta olika nakenbilder i flera miljöer. Vad 

informanten kunde konstatera var att det var något skumt med personen samtidigt som hon fick en tydlig bild av 

hur många skumma människor som uppehåller sig på nätet. Detta är baksidan av att finnas på flera olika plattformar, 

anser Stern. När Stern hade sin blogg på Vibbkalmar kände hon tydligt av att hon alltid var tvungen att leva upp 

till den person som presenterades på sidan. Det vill säga alltid snyggt klädd och i ordning gjord. Även här blir det 

tydligt att vad man gör på den sociala Webben, kan påverka det privata livet. Personligen tycker informanten det 

är svårt att säga vart gränsen går av att publicera personligt material på Webben. Samtidigt tror hon att människor 

generellt kommer vilja synas allt mer via Internet eftersom att verktygen blir allt fler för att göra detta.            
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Bilaga 6 - Intervju med Johan Bergström 7 december 2009 

Nedanstående text är inte citerad utan snarare sammanfattad och summerad.  

Bakgrund 

Johan Bergström bor på Ängö i Kalmar och har sedan flera år tillbaka varit engagerad i datorer och Internet. Hans 

intresse har varit i att lösa flera problem för många människor samtidigt. Detta kan till exempel vara i form av 

tekniska innovationer. Detta har Bergström dessutom ägnat sig åt professionellt de senaste nio åren. I grunden är 

Bergström utbildad inom medieteknik och han har erfarenheten av att driva flera bolag med varierande storlek och 

omsättning. Bland annat en konsultfirma som specialiserat sig på att lösa tekniska problem hos olika 

uppdragsgivare. Inom sin bransch betonar Bergström betydelsen av att utstråla rätt personkemi och inneha rätt 

erfarenheter snarare än rätt utbildning. Entreprenörsyrket för Bergström handlar inte sällan om att pröva på och att 

våga göra fel. Detta är något som alltid inträffar då idéer ska omsättas i verkligheten. Det viktigaste är att resa sig 

efter varje fall och analysera vad som gick snett, menar han.    

I Kalmar träffade Bergström Roland Karlsson. En nuvarande kollega som på den tiden jobbade med Kalmar 

Science Park, en paraplyorganisation som jobbar med att de olika företagen ute på Varvsholmen ska verka mer 

nätverksorienterat. Tillsammans med Karlsson startade Bergström Blogg.se år 2005. Bergström säger att företaget, 

med 200 000 aktiva bloggare och med 2,4 miljoner unika webbläsare varje vecka, är nordens största leverantör av 

bloggverktyg före Wordpress, Aftonbladet och Metro.      

Om YO.SE 

Vid sidan av Blogg.se driver Bergström en ny kommunikationskanal som heter YO.SE. Denna kanal befinner sig 

ännu i sin linda. För att beskriva sajtens funktion görs en jämförelse med bloggens.  

Han beskriver bloggen som ett verktyg för en person att förmedla vad du tycker och tänker till andra. Denna 

framtoning har ofta en släng av auktoritet och den som skriver bloggen kan i många avseenden styra vad som sägs. 

Detta, trots att det går att kommentera och tycka till som läsare i bloggar.  

YO.SE är en kommunikationskanal där vem som helst ska kunna ha en åsikt och vad som helst utan att en auktoritet 

bestämmer och styr över informationsflödet. Vidare säger Bergström att YO.SE rimligen kan hamna inom 

kategorin mikrobloggar men påpekar samtidigt att detta begrepp kan vara vilseledande. Då termen Microblogg ger 

en vink om en mindre typ av blogg menar Bergström att YO.SE istället fungerar precis som MSN Messenger, 

instant eller en SMS tjänst. Den enda skillnaden att tjänsten gör den här typen av dialog mer lättillgänglig och 

anpassad för nätet, menar informanten. Vidare tror han inte att denna Microbloggtjänsten kommer att konkurrera 

med vanliga bloggar då dialogen är av helt annan karaktär. Reglerna är dessutom annorlunda där till exempel 

Microbloggens inlägg oftast är begränsade till 140 tecken.        

Twitter är en annan typ av Microbloggsajt säger Bergström vars tjänst från början var att användarna kunde skicka 

ut SMS i flertal. Han påpekar att många av användarna ofta är journalister eller är av teknisk karaktär men att 

plattformen spelat en betydande roll i USA, inte minst inom politiken och för kändisars benägenhet att exponera 

sig själva. Twitter som plattform genomsyras av en rad tekniska applikationer som skapar en del möjligheter 

poängterar Bergström. Samtidigt anser han att visst fokus därigenom tappas på den faktiska dialogen som borde 

utgöra kärnan i plattformen snarare än de tekniska innovationerna.            

Bergström konstaterar att det är unga kvinnor som är de främsta opinionsbildarna på Internet medans killarna oftast 

är mer nischade eller politiska. Det finns en risk att Twitter inte kommer nå dessa på grund av deras val av 

profilering.  

Social Media 

Bergström tycker det är intressant när människor interagerar med varandra varför han vill främja verktyg som 

möjliggör detta. I de fall det bara är envägs dialog är det inte lika intressant utifrån en Social mediesynpunkt.  

För Bergström handlar SM om kommunikation, interaktion och dialog. Det är också detta som driver människor 

till att använda våra tjänster, fortsätter han. SM används i många sammanhang som ett uttryck för människors 
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kreativitet. Dock tror inte informanten att de nya mediekanalerna gjort oss mer kreativa som varelser utan bara 

fungerat som redskap för att uttrycka vår kreativitet, som vi alla bär på. Kommunikationen strävar alltid efter att 

förenkla sig själv. Informanten menar att man förut cyklade för att träffas och när telefonen kom kunde man 

istället ringa. SMS tjänsten har vidareutvecklat kommunikationen och gjort att man inte ens behöver ringa. Vad 

som sker är att verktygen ständigt utvecklas och att dialogen lyfts till nya dimensioner, anser informanten. 

Dialogen lyfts inte från en äkta värld till en falsk värld. Bergström poängterar att en dialog i sig, alltid är äkta. Det 

enda relevanta är hur kommunikationsmöjligheter kan förenklas och levereras på ett sätt att någon annan kan ta 

del av det på ett effektivt sätt och vidare förstå det.  

Informanten tror att Word Of Mouth sprids i stor utsträckning över SM och att människor i hög grad påverkar 

varandra till konsumtion av varor och tjänster. Hela poängen med en blogg är att användaren bygger en 

slags ”åsiktsö” som folk kan komma och besöka för att ta del av dessa åsikter. Han säger att konsumenter ofta 

kollar upp produkter på Internet innan köp. Vad de flesta eftersöker i denna process är främst andra konsumenters 

tankar och åsikter snarare än pris. Dock finns en annan sida av detta mynt, hävdar Bergström, och det är att många 

konsumenter får ta del av andra konsumenters uppfattning av olika produkter precis efter inköp, då många ofta är 

mycket nöjda. Detta är inget betyg utan närmare en del av någon annans upplevelse och kan därför vara 

missvisande, anser informanten  

Företagsperspektiv 

Då ämnet diskuteras utifrån ett företagsperspektiv påpekar Bergström att det finns en del faktorer som försvårar 

flera företags processer att lyckas med, men också ta klivet ut, på den sociala Webben. Ofta ifrågasätter många 

PR-byråer de marknadsföringsaktiviteter som inte riktar in sig på SM. Detta skapar sannolikt en osäkerhet 

samtidigt som många företag känner att de tvingas in i aktiviteter de saknar kunskap att genomföra. Vidare tror 

informanten att många företag inte ser möjligheterna bakom SM. Något som också kan bottna i en okunskap. En 

annan faktor som kan försvåra arbetet, är att datorer inte är tillräckligt användarvänliga idag, anser Bergström. 

Detta är något han menar kommer förändras i framtiden. Det viktigaste med tekniska verktyg är enligt informanten 

att vem som helst ska kunna använda sig av det och därmed kunna interagera och använda sig av de nya 

mediekanalerna. 

Bergström redogör för termen SEO. Begreppet avser hur en hemsida kan optimeras så att den enkelt kan hittas när 

någon söker på relevanta ord i sökmotorer. Det finns en koppling mellan sökordsoptimering och SM, anser 

Bergström eftersom bloggar har varit tidiga med att tillhandahålla en ren syntax som Google och andra söktjänster 

enkelt kan hitta. Eftersom många varumärken strävar efter att synas har bloggosfären  kommit att bli en viktig 

faktor i olika marknadsföringsaktiviteter.  

Då informanten redogör kring Internet och vad som pressat fram dess utveckling görs en koppling till människors 

osäkerhet. Bergström menar att individer inte längre har samma tilltro av att skaka hand som man en gång haft. 

Han menar att den anonyma oidentifierade människans åsikter över Internet ofta väger lika tungt som en bekants. 

Detta är något som vara skrämmande för många, tillägger han.  

De flesta har accepterat de nya mediekanalerna trots Internet och alla dess tillhandahållande aktiviteter likväl kunde 

varit på låtsas. Det är omöjligt att veta vem som döljer sig bakom en viss profil på Internet. I samma ögonblick är 

det inte heller möjligt att veta exempelvis kreditkortsuppgifter lagras på ett tryggt sätt. Ett SSL certifikat kan skapa 

en illusion av trygghet, men är ingen garanti för säker transaktion, fortsätter informanten. Detta har förändrat 

stora delar av samhället och man har tidigare inte varit beredd på det. En annan viktig faktor informanten tar upp, 

och som i mångt och mycket skyndat på samhällets förändringsprocess, handlar om människans benägenhet att 

anpassa sitt beteende efter sannolikheter och tidigare erfarenheter. Då Internetanvändare upplever att något 

fungerat väl några gånger, tenderar de att tro att det alltid kommer att fungera, påpekar Bergström. Detta röjer 

undan en mycket viktig ifrågasättande process, konstaterar informanten och det finns många risker med detta.  

Bergström talar om den anonymiserade faktorn som finns på den sociala Webben. Han kan konstatera att anonyma 

användarna beter sig mycket mer illa än de identifierbara som tvingas stå för vad de säger. På sikt tror informanten 

att det kommer bli svårare att verka anonymt vilket sannolikt kommer leda till insikter.  

Bergström tror att stora delar av den internetbaserade marknadsföringen kommer att nå sin kulm. Till exempel 

annonseringen av olika ”banners”. När företag känner att de inte tjänar tillräckligt på dessa blir resultatet att de 

lägger ut mer och mer. Problemet är att användarna lär sig sålla bort onödig information. Detta är en av orsaken 
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till att Bergströms verksamhet bara har en annons per sida. Vad som gör SM så speciellt är att det inte finns någon 

självklar intäktsmodell. 

Bergström anser att det är viktigt att lokalisera värdet i olika marknadsföringsaktiviteter och menar att de måste 

innehålla någon form av substans. Informanten illustrerar detta då han beskriver hur YO.SE kan verka för att 

sammanlänka olika företag och konsumenter. Verktyget bygger på att de som använder sig av tjänsten hela tiden 

kan mynna ut realtidsmarknadsföring, säger informanten. Bergström exemplifierar ett fall som hade kunnat äga 

rum i klädbutiken Selvage i centrala Kalmar. Då en kund provar kläder kan butiken ta bilder på denne och sedan 

ladda upp dessa bilder på YO. Då ser alla i nätverket vad som händer i klädbutiken.  

På Yo. Ser vi annorlunda. Intäktsmodellen är där baserat på att hela tiden mynna ut realtidsmarknadsföring. Man 

tar en bild på vad folk har på sig o testar kläder som sedan laddas upp på YO eller liknande plattform. 

Landningssida på YO där Selvage nämns landar denna informationen. Då skapas en realtidsmarknadsföring och 

användarna lägger upp materialet. 

Bergström påpekar att företag måste försöka definiera för sig själva varför de ska synas i ett medium. Ta papper o 

penna och fråga sig varför jag ska synas här. Hur ska jag förmedla olika budskap till målgrupper. Detta är en helt 

annan typ av marknadsföring. Det handlar om att ta tillvara på en opinionsbildande publik. Jag tror inte att alla 

företag inser denna potentialen på webben, säger informanten. Det är en bra bit kvar. Men att ta steget krävs att 

marknaden mognar. Alla PR bolagen snackar om att man måste ha Twitter men användarna är oftast tekniker och 

journalister. Sällan finns en tydlig koppling mellan olika inlägg på Twitter. Man skriker ofta ut.  

En stor fördel med att synas på SM är att man på ett bra sätt kan mäta hur många som gått med i en grupp eller 

kommenterat olika inlägg på ett eller annat sätt. Man måste dock vara beredd på att människor alltid kommer ha 

en åsikt om vad som skrivs.  

Här är det svårt att göra gränsdragningar mellan vad som är privat och offentligt. Facebook är känt för att vara en 

öppen plattform. Ofta så öppen att folk bekantar sig och blir vänner med folk som man aldrig träffat. Man måste 

hela tiden publicera information om sig själv för att det ska hända något, det vill säga för att man ska nå respons. 

Men problemet är att all information man lägger ut kommer aldrig försvinna, menar Bergström. Man lägger upp 

gallerier när man festar. Informanten tror det kan vara nödvändigt att folk ställer sig frågan vad man vill uppnå?  

För företag som engagerar sig på de SM måste man komma ihåg att närvaron bör vara konstant. Den måste vara 

aktiv närvaro, det är viktigt att inte sluta. Man måste alltid se till att man finns där. Man måste ha en långsiktig 

plan för införande och därigenom avsätta de resurser som krävs för att skapa ett värde. 

Generellt tror jag att folk kommer bli mer offentliga till en gräns, säger Bergström. Om 20 år tror jag dock att folk 

kommer ha en annan uppfattning om hur mkt man kan publicera om sig själv och inte. Jag tror det finns risk att 

folk i en högre utsträckning känner sig övervakade samhället. Folk kommer helt enkelt ha en större medvetenhet 

kring dessa bitar. Det finns idag en paradox i hur människor klagar över FRAs spaningsmetoder å ena sidan, 

medans man å andra sidan inte alls känner sig illa berörd av att ständigt dela med sig av vad man gör, befinner sig 

och tycker om olika saker.   

Företagen kommer över en tid kunna använda sig av information som mynnas ut av folks offentlighet. Ex G mail 

eller Google som lagrar informationsflöden från bland annat din gmail mail dagligen. Företag som Google har på 

så vis mer information om dig själv än vad många människor kan ana. Vad man gör varje måndag, vilka produkter 

man gillar osv. De skulle kunna göra så mkt av det så att det är galet. Till en viss punkt kommer detta utnyttjas 

men i framtiden tror Bergström att detta kommer kulminera och slå tillbaka som en våg.  

 

  


