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The purpose of my study is to give a good picture of what social media really 
is and how companies can make use of it, in their marketing strategy. It gets 
more important for every day that companies fully understand how social 
media works and how to act in the new digital channels. To be an updated 
marketer today, you need to fully understand social media and how it can be 
implemented in the company marketing strategy. This study gives you a 
snapshot over todays situation in the area of social media marketing.  
 
I have interviewed four different persons, who I believe have a great 
competence and are highly qualified for this kind of study. All of the 
interviewed persons work with social media marketing at a daily basis. One 
of those is Lena Carlsson, who founded the social media agency Kreafon and 
is also the first author to write a book in Swedish about social media 
marketing.  
 
My study results show that social media are for people and that companies 
need to have this in mind when they enter the new digital channels to 
convince people about their products. They can’t continue with the traditional 
ways of marketing in social media, because here it is all about talking with 
people not to them. There are no big risks for companies to go in to social 
media. But if you choose to, you need to be there for your customers to 100 
%. The customers demand that you to listen and respond to both positive and 
negative criticism.   
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1. Inledning 
 
I detta kapitel beskriver jag vilket syfte jag har med undersökningen samt 
varför detta är aktuellt just nu. Jag formulerar även en problemformulering 
och ställer frågor som undersökningen skall ge svar på. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sociala medier är ett begrepp som de senaste åren använts intensivt. Vissa 
beskriver det som ett trendord, samtidigt som andra ser en djupare innebörd 
av begreppet. Men vad står det för egentligen?  
 
De sociala medierna har fått en allt större betydelse i vårt samhälle under 
början av 2000-talet. I december 2009 hade till exempel Facebook, som den 
snabbast växande av dem, 350 miljoner aktiva användare, Wikipedia (2010). 
Vi umgås och socialiserar oss i allt större utsträckning på nätet och då genom 
de sociala medierna. Vi betygsätter våra inköp på internet för att andra 
människor skall kunna skapa sig en uppfattning om produkten. 
Internetanvändarna har i större utsträckning blivit de som skapar dess 
innehåll. Wikipedia är ett av de tydligaste exemplen där användarna själva, 
fritt kompletterar och uppdaterar det webbaserade uppslagsverket. Vi skapar 
egna bloggar där vi lägger upp texter, bilder, musik och video. Ur en 
marknadsförares perspektiv förstår vi snabbt att där människor befinner sig, 
vill också företag finnas och definitivt synas. I och med de sociala mediernas 
intåg, öppnas nya möjligheter men även kanske svårigheter för olika företag 
och hur dem skall arbeta med sin marknadsföring. Fungerar det som förr med 
att skjuta ut slagord för sina produkter likt företag gör i TV, radio, tidningar 
och andra traditionella medier?   
  
För att vi skall förstå vad ordet sociala medier innebär och vart det kommer 
ifrån får vi blicka några år tillbaka. Efter att it-bubblan sprack år 2000, var 
det många som sammanfattade internet som en trend som var kraftigt 
överskattad. En teknologisk trend som var lite för bra för att vara sann. 
Många människor drabbades negativt, framförallt ekonomiskt på denna nya 
teknologi som skulle vara lösningen på människans många problem. Vi kan 
se att förmodligen var det denna kraftiga motgång som lade grund för den 
teknologiska revolutionen. It-bubblan som sprack blev då en vändpunkt för 
internet och hur vi använder det, Tim O’Rielly (2005).  
  
Något som Tim O´Rielly (2005) också såg, var att människor inte alls slutade 
använda sig utav internet efter att it-bubblan gått i bitar, snarare tvärt om. 
Internet blev viktigare än någonsin, nya applikationer blommade upp på nätet 
och blev centrala. Han såg att de företag som överlevde kraschen hade 
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liknande egenskaper med varandra. Vad var det då som överlevarna hade 
gemensamt? Jo, på olika sätt utnyttjade de internets kraft att samla 
användarnas gemensamma intelligens för att skapa en så bra service på 
internet som möjligt. Det nya som kom upp ur askan efter den förödande it-
kraschen benämnde Tim O´Reilly (2005) som webb 2.0 och blev således 
fadern för den nya tidens internet. Carlsson (2009) benämner Webb 2.0 som 
den sociala webben och pekar på att användarna skall här ha stora 
möjligheter till interaktivitet och samarbete och instämmer där med i Tim 
O´Reilly’s tankar. Mooney (2008) och Funk (2009)  pekar på att webb 2.0 är 
den andra generationen av internet, vars grundtema handlar om samarbete 
mellan internetanvändare och inkluderar sociala medier.  
 
Sedan Tim O’Reilly myntade ordet 2004 är webb 2.0 idag ett begrepp som är 
väl vedertaget, dock finns det väldigt många olika uppfattningar och 
definitioner kring det. Vissa menar att det är ett meningslöst slagord inom 
marknadsföringen samtidigt som andra har tagit det som den nya allmänna 
visdomen.  
 
Det är ur webb 2.0 som sociala medier vuxit fram och blivit en del utav. Trots 
att begreppet myntades 2005, enligt Andreas M. Kaplan och Michael 
Haenlein (2009) finns det en mängd olika förklaringar. Jag ser det som att 
betydelsen av sociala medier avgörs i vilket syfte kanalerna används. För 
sociala medier har ett flertal olika funktioner men i denna undersökning skall 
vi fokusera på sociala medier som marknadsföringskanal.    
 
”Morgondagens varumärken byggs inte med gårdagens metoder”. – Micco 
Grönholm, varumärkesutvecklare 
 
Anledningen till mitt valda ämnesområde grundas i att jag ser en helt ny roll 
för marknadsföringen i de sociala medierna. Just nu är det en intressant 
situation som råder för marknadsförare, nya förutsättningar skapas för 
marknadsföring och jag vill undersöka närmare hur just praktikerna anpassar 
sig till de nya medierna. Och som blivande marknadsförare vill jag skapa mig 
goda kunskaper i området för att på så sätt vara attraktiv på arbetsmarknaden. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Sociala medier som en ny kanal för marknadsföring öppnar en ny dörr för 
företag att nå sin målgrupp, att föra sin produkt till marknaden. 
  
Frågan som kommer att genomsyra min uppsats är vilka krav som ställs för 
att lyckas med sin marknadsföring i de sociala medierna. Hur skall företag 
anpassa sin externa kommunikation i sociala medier för att skapa nytta för 
företaget? Först och främst måste vi ha klart för oss vad begreppet sociala 
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medier står för. Jag vill skrapa på ytan och komma under de vardagliga 
benämningar och antagningar om vad sociala medier är för något och hur det 
fungerar. Går det överhuvudtaget att agera med ett företag i sociala medier? 
Sociala medier i stort är skapade för att människor ska kommunicera mellan 
varandra, företag har kanske inte riktigt där att göra. Om de väljer att agera 
via dessa nya kanaler, hur ser deras närvaro ut? Jag vill se på vilka olika sätt 
företag kan använda sig utav sociala medier i sin kommunikationsstrategi. 
Vad leder dessa insatser till, ökad försäljning eller handlar det om att bygga 
en stark image eller vad kan företaget vinna? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att se hur företag skall agera i de sociala 
medierna för att lyckas med sin marknadsföring i de kanalerna. 
 
1.4 Problemformulering  
 

• Hur bör företag agera i sociala medier idag? 

- Vilka nya krav ställs på marknadsföringen i de sociala medierna? 
- Finns det faror för företag att agera i de sociala medierna? 

 
1.5 Begreppsdefinition 
 
1.5.1 Traditionell marknadsföring/megafonmarknadsföring 
 
Med traditionell marknadsföring syftar jag först och främst på annonser och 
reklam i traditionella medier. Traditionella medier ser jag som TV, radio och 
tidningar där en envägskommunikation till mottagaren förs och där 
mottagaren är starkt begränsad att bidra med eget innehåll. Likt en megafon 
ropar man ut sitt budskap. 
 
1.5.2 Medlemmar/följare/fans 
 
När vi befinner oss i de sociala medierna på internet, är det vanligt att vi på 
olika sätt knyter oss till våra vänner eller olika företag/organisationer som vi 
då får ett informationsflöde av. På så sätt väljer vi innehållet i sociala medier. 
På exempelvis Facebook kan vi bli ”Gilla” ett företag och blir då en medlem 
till deras sida. Genom detta medlemskap får vi information i vårt flöde om 
vad som händer i gruppen och vi kan även kommentera, lägga till bilder och 
producera eget innehåll till gruppen. Flöde eller feeds är den lista där alla 
våra kontakters statusuppdateringar hamnar i kronologisk ordning. Detta är 
ett system som vanligt förekommer bland sociala medier. 
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1.6 Intervjupersoner 
 
Annica Ljungberg, XLNT Communication 
Annica Ljungberg är grundare och ensam ägare till kommunikationsbyrån 
XLNT Communication som funnits sedan 1997. Företaget finns i Göteborg 
men även på 40-50 olika adresser på internet. Byrån är inriktad på sociala 
medier samt på idé, innehåll och kreation. Annica Ljungberg har arbetat med 
reklam, kommunikation och PR i 25 år. Hon är väl insatt i sociala medier och 
på vilka sätt företag kan dra nytta av dessa i sin marknadsföring. Byrån har 
genomfört flera olika kampanjer där de integrerat sociala medier i företags 
marknadsföringskampanjer. Ett verkligt case som XLNT Communication 
skapat hittar du här: http://www.facebook.com/specialguestroom 
 
Russel Clark och John Beijar, SCP 
Russel Clark är Web Director på SCP i Göteborg och har sedan år 2009, 
byggt upp den digitala avdelningen på byrån som nu har 4 anställda och som 
ständigt växer. En av de anställda på den digitala avdelningen är John Beijar 
som arbetat 1 år på SCP vars befattning är informations arkitekt eller 
användarexpert. I den rollen bygger han grunden till hur sidor skall fungera 
och hur användare skall kunna navigera på sidan.  
SCP är en etablerad reklambyrå som grundades redan år 1967 med stora 
kunder som bland annat Volvo. Exempel på kampanjer de genomfört är:  
http://www.join-the-music.com/  
http://www.hurmarduidag.se/ 
 
Nina Offen, Orzone 
Nina Offen arbetar som PR & Marknadschef på företaget Orzone vars 
verksamhet går ut på att på olika sätt systematisera läkarvården för att på så 
sätt utbilda läkare till att begå mindre misstag. Bland annat simulerar dem 
operationsrum där vårdpersonal får öva på olika situationer som kan tänkas 
uppkomma i verkliga fall. Nina Offen sköter företagets kommunikation i de 
sociala medierna och beskriver i uppsatsen kring hur det arbetet kan se ut. 
 
Lena Carlsson, Kreafon 
Lena Carlsson startade Kreafon år 2010 och är från början AD, formgivare 
och kommunikationsstrateg. År 2009 släppte hon boken Marknadsföring och 
kommunikation i de sociala medierna och har på så sätt skapat sig ett namn 
som expert inom området sociala medier här i Sverige. Intervjun med Lena 
Carlsson skedde i grupp med 7 andra studenter som också använde henne 
som intervjuperson till deras olika uppsatser. 
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1.7 Avgränsningar 
 
Med min undersökning vill jag försöka ge en ögonblicksbild över hur sociala 
medier fungerar som marknadsföringsverktyg idag. Det är svårt att förutse 
vilka digitala tjänster som kommer vara aktuella i framtiden eftersom 
utvecklingen går så otroligt fort på internet idag. Nya tjänster och 
applikationer kommer hela tiden vilket kommer förändra sättet för företag att 
agera på. Men syftet med undersökningen är inte att se in i framtiden utan 
snarare att stämma av hur det ser ut just nu. 
 
Att kartlägga samtliga sociala medier på internet är idag nästa omöjligt och 
också inte relevant för min undersökning. Jag vill snarare dra generella 
slutsatser och samlar på så sätt alla sociala medier under samma tak. Alla 
olika sociala medier har unika egenskaper men jag utgår från att vi som 
företag behöver arbeta på liknande sätt i varje kanal via de sociala medierna.  
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2. Tillvägagångssätt  
 
I detta kapitel kommer jag redogöra för hur jag gått till väga när jag har samlat in 
underlaget till denna undersökning. Jag redogör även min förförståelse inom ämnet 
och vilka urval jag gjort.  
 
2.1 Förförståelse  
 
Under mina 4 år som student vid Linnéuniversitetet har ett intresse för 
marknadsföring vuxit och stadgat sig starkt hos mig då jag läst ett antal olika 
kurser inom ämnesområdet. Jag har läst upp till C-nivå i marknadsföring och 
D-nivå i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina tidigare 
undersökningar har behandlat Branding och Relationsmarknadsföring, vilket 
jag även har nytta av i denna undersökning. Mina kunskaper om sociala 
medier har främst vuxit under skrivandet av denna undersökning men jag får 
tillägga att jag varit mycket aktiv i dem under de senaste åren. Jag har dock 
aldrig förr studerat huruvida marknadsföring sker genom sociala medier på 
universitetetsnivå. Mitt liv i de sociala medierna ser ut som följer: 
 

• Skapade	   ett	   Facebook-‐konto	   i	   början	   av	   år	   2007,	   fortfarande	  
aktiv.	  

• Skapade	  YouTube-‐konto	  år	  2008,	  fortfarande	  aktiv.	  
• Skapade	  ett	  Twitter-‐konto	  år	  2008,	  fortfarande	  aktiv.	  
• Startade	  en	  bloggportal	  i	  Kalmar	  våren	  år	  2009.	  
• Skapade	  en	  egen	  personlig	  blogg	  slutet	  av	  2009,	  fortfarande	  aktiv.	  

Att få kombinera två olika intresseområde som jag själv har en god inblick i, 
skapar goda förutsättningar till en lyckad undersökning i from av denna 
uppsats. 
  
2.2 Metodval  
 
Vad som avgör vilken metod som skall användas beror på vilka 
forskningsfrågor som ställs och vilka fenomen som undersöks, detta menar 
Steinar Kvale (1997). Jag har valt att använda mig utav kvalitativ 
forskningsmetod då denna metod passar bäst till den forskningsfråga jag 
undersöker. Det är också denna metod jag har arbetat mest med. För att 
undersöka den forskningsfråga jag tidigare har utformat, måste jag utifrån 
litteratur och intervjupersoner, tolka de texter och tal som jag kommer i 
kontakt med. Utifrån detta perspektiv kan jag peka på att jag utgår från det 
hermeneutiska synsättet som i enkelhetens namn kan översättas till 
tolkningslära, Patel (2003). Det hermeneutiska synsättet har i syfte att vinna 
en giltig och gemensam förståelse över en texts mening, Kvale (1997). 
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2.3 Kvalitativ intervjumetod 
 
Utifrån mitt val av metod bestämde jag mig för att mitt empiriska material 
skulle samlas in från kvalitativa intervjuer. Intervjupersonerna består av olika 
kompetenta och uppdaterade marknadsförare inom området sociala medier 
som jag tidigare redogjort för.  
 
Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation och ett samtal mellan två 
olika parter. Inför det givna ämnet har parterna ömsesidigt intresse. Det är i 
det mänskliga samspelet som kunskap kan utvecklas genom dialog. 
Intervjuaren måste bygga upp ett förtroende inför intervjupersonen, likt en 
terapeut förväntas göra för att patienten skall öppna upp sig och inta ett 
tillitsfullt förhållande, Kvale (1997). För att inte begränsa intervjupersonens 
svar på mina frågor valde jag intervjuformen halvstrukturerad. Den 
halvstrukturerade intervjuformen omfattar en rad teman och förslag till 
relevanta frågor, Kvale (1997). Samtidigt finns det möjlighet att ändra 
frågornas följd under själva intervjun för att följa upp svaren från en 
berättelse intervjupersonen är i full gång att berätta. Liknande intervjuform 
benämner Østbye (2004) som semistrukturerade intervjuer. Denna form av 
intervjuer passade min undersökning bra eftersom den tillät mig som 
intervjuare att ställa följdfrågor samt att flexibelt ändra strukturen på 
intervjuguiden under intervjuns gång.   
 
2.4 Förberedelser 
 
Eftersom jag valde att göra intervjuerna på annan ort, var det viktigt att 
förebereda sig så mycket som möjligt. En misslyckad intervju skulle kosta för 
mycket tid att reparera och uppsatsen skulle bli lidande. Att vara väl 
förberedd har en stor betydelse över utgången av intervjun. Enligt Kvale 
(1997) är det viktigt att forskaren före intervjusituationen skaffar sig 
förkunskaper om ämnet, formulerar ett klart syfte med intervjun samt att 
känna till olika intervjutekniker och på så sätt kunna besluta om vilken som 
lämpar sig bäst. Innan jag genomförde intervjuerna hade jag läst in mig på 
sociala medier och utformat en problemformulering kring ämnet. Utifrån de 
arbetet kunde jag sedan skapa intervjuguider som kunde täcka min 
frågeställning. Att vara väl förberedd är något jag lärt mig under tidigare 
undersökningar jag har genomfört.  
 
2.5 Abduktion 
 
Det finns två olika förklaringsmodeller man brukar skilja mellan, nämligen 
induktion och deduktion. I min undersökning har jag använt mig utav 
abduktion som kan ses vara ett mellanting mellan induktion och deduktion, 
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Trost (2010). Med abduktion menas den process där vi bildar oss en intuitiv 
uppfattning av något i vår omvärld. Abduktion kan ha samma betydelse som 
ordet gissning eller som man ibland kallar det ”an educated guess”, Trost 
(2010). Ett problem med att arbeta med abduktion kan vara att jag som 
undersökare kan vara färgade av mina tidigare erfarenheter vilket kan ge 
effekter på vilka intervjupersoner jag väljer att använda mig av samt hur jag 
tolkar litteraturen, Patel et al. (2003). Detta är en faktor jag som undersökare 
bör bära med mig. Att vara helt objektiv är för mig omöjligt. Jag anser att vi 
alltid bär på erfarenheter och referensramar som på något sätt, i viss mån, 
färgar vårt tänkande. Betydelsen av att jag är uppmärksammad kring detta, 
gör att jag är försiktig med att göra antagande som jag inte noggrant 
undersökt. 
 
2.6 Urval 
 
Att finna relevanta intervjupersoner är givetvis viktigt. För att hitta de rätta 
personerna till min uppsats, sökte jag på internet efter människor som arbetar 
i med sociala medier i marknadsföringssyfte. Kraven jag hade på mina 
intervjupersoner var att de hade djup förståelse för sociala medier som 
marknadsföringsverktyg samt att de praktiserade detta på daglig basis. Jag 
förespråkar också ett fysiskt möte med intervjupersonerna vilket jag hade 
chansen att göra med samtliga. Intervjuer över telefon och mail tycker jag 
personligen inte är speciellt lämpligt i forskningsintervjuer där det 
mellanmänskliga mötet har viktig betydelse för intervjuns utfall.  
 
De människor jag fick upp när jag sökte på sociala medier var också dem 
som lyckats bäst med att hamna längst upp på Googles söklistor, vilket kan 
ses som en signal att personen i fråga förstår sig på hur vi kan agera på 
internet för att synas. De var också motiverade, samarbetsvillig och kunniga 
inom området, vilket har stor betydelse i en intervjusituation. En stor del av 
undersökningen bygger på intervjupersonernas svar, vilket gör att urvalet har 
stor betydelse för undersökningen.   
 
2.7 Tillvägagångssätt 
 
För att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och öppna med mig och 
mina frågor, började jag intervjuerna med att artigt hälsa och presentera mig 
och min uppsats. Detta i enlighet med vad Østbye (2004) pekar på. Att det är 
viktigt att intervjuaren presenterar sig, berättar om undersökningens syfte 
samt talar om i vilket sammanhang materialet kommer att användas. Att 
presentera mig och min undersökning var jag mycket tydlig med i 
intervjusituationen. Ingen av mina intervjupersoner uppträdde speciellt 
skeptiska till mig eller visade på några sätt sig obekväma i 
intervjusituationen, vad jag uppfattade. Flera av intervjupersonerna berättade 
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att de ofta blir intervjuade av studenter så de var väl förberedda på hur en 
intervju går till. Intervjuerna utfördes avskilt på intervjupersonens arbetsplats, 
där personerna kände sig hemma. Att intervjupersonerna känner sig trygga i 
sin roll att bli intervjuade anser jag är av stor betydelse för intervjuns utfall. 
Jag försökte agera med en ödmjuk framtoning gentemot mina 
intervjupersoner för att skapa en trygg atmosfär.       
 
2.8 Intervjuguide 
 
Innan jag träffade mina intervjupersoner tog jag fram en grundlig 
intervjuguide som jag sedan anpassade till var och en. I en intervjuguide 
anges de ämnen som är föremål för undersökningen samt i vilken ordning 
dem skall tas upp, Kvale (1997). Intervjuguiden blir alltså det underlag till 
intervjun där frågorna som skall behandlas skrivs ner. Intervjuguiden 
skickades till mina intervjupersoner några dagar innan intervjun skulle äga 
rum, detta för att intervjupersonerna skulle kunna vara förberedda och att 
svaren på mina frågor blev så utförliga som möjligt. Samtidigt anser jag att 
intervjupersonen känner sig tryggare om den får ta del av frågorna i förhand.  
 
Utifrån min problemformulering skapade jag intervjuguiden. Genom olika 
intervjufrågor försökte jag täcka av min problemformulering och på så sätt 
kunna bidra till uppsatsen utgång. För att kringgå problemet med ledande 
frågor och på så sätt påverka intervjupersonernas svar har jag försökt 
formulera öppna frågor som bjuder in till ett resonemang utan att mina egna 
personliga åsikter spelar in. Jag utformade även frågorna så att 
intervjupersonen inte skall kunna svara ja och nej för att på så sätt ta del av 
ett mer uttömmande svar. 
 
2.9 Undersökningens hållbarhet  
 
Huruvida en undersökning är hållbar eller ej ryms inom de traditionella 
vetenskapliga termerna validitet och reliabilitet, Ekström (2000). Det två 
olika begreppen står i ett visst förhållande till varandra, vilket betyder att vi 
kan inte bara fokusera på det ena och lämna det andra, Patel (2003). 
 
Med validitet menas i stora drag att man mäter det man avser att mäta, denna 
definition ger Helge Østbye et al, (2004) och även Mats Ekström och Larsåke 
Larsson, (2000). Kvale (1997) håller med ovanstående författare och säger att 
validitet, inom kvalitativ forskning, har betydelsen att vi i våra observationer 
verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss. För att 
undersökningen skall vara trovärdig och giltig i viss mening, är det av stor 
betydelse att skaffa fram data som är relevanta för undersökningen syfte. 
Reliabiliteten har betydelsen tillförlitlighet och styrs av kvaliteten i 
insamling, bearbetning och analys av data, Østbye (2004), Bell (2006). Vi 
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måste alltså undersöka det vi avser och även undersöka det på rätt sätt för att 
undersökningen skall vara så hållbar som möjligt. 
 
Jag själv är mycket tillfredsställd över den litteratur samt de 
intervjupersonerna jag har använt mig utav i min undersökning. 
Intervjupersonerna är ledande personer i Sverige angående mitt valda ämne 
och på så vis bidrar det till en valid undersökning. I litteraturstudierna har jag 
i huvudsak utgått från kvalificerad akademisk litteratur. Dock har jag ett så 
pass brett ämne att jag kan omöjligt lyfta på varje sten inom ämnet sociala 
medier. Men jag har hela tiden utgått ifrån min problemformulering för att 
uppsatsen skall få en röd tråd och att jag undersöker de ämnen som jag valt 
att undersöka. 
 
2.10 Analysmetod 
 
Det finns olika metoder som bidrar till att materialet från de olika 
intervjuerna blir mer hanterbara för mig som undersökare. Vad som lämpar 
sig för min undersökning och som jag anser vara smidigt är att använda mig 
utav meningskoncentrering. Med denna analysmetod formuleras 
intervjupersonernas svar mer koncist och långa uttalande pressas samman till 
kortare uttalande och den väsentliga delen kommer fram i en kortare form, 
Kvale (1997).   
 
2.11 Metodkritik 
 
Vissa delar av det empiriska material, så som ”faror med sociala medier” och 
även ”manipulation i sociala medier”, är material som jag inte funnit i 
litteraturen. På så sätt har jag inte kunnat koppla dessa empiriska delar till 
några referenser. Men att inte finna empiriskt material som går att koppla till 
tidigare referenser anser jag inte gör undersökningen mindre intressant, 
snarare tvärt om. 
 
Eftersom jag använt mig utav kvalitativ metod kan det lätt riktas kritik mot 
personliga tolkningar och svårigheterna med att göra en ny undersökning 
med liknande syfte och på så sätt få samma resultat. Undersökningar gjorda 
utifrån kvalitativ metod bygger på tolkningar av litteratur och empiriskt 
material av författaren, så vad jag ser kanske någon annan har svårigheter att 
uppmärksamma och tvärt om.  
 
Eftersom jag har varit själv att författa denna undersökning kan det saknas 
olika perspektiv och synsätt var det gäller sociala medier och hur vi använder 
dem i marknadsföringssyfte. Jag har hela tiden försökt sträva efter att försöka 
hålla en så objektiv diskussion som möjligt och lyfta in flera olika aspekter, 
genomgående i uppsatsen. Tyvärr hade jag inget val eftersom universitetets 
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riktlinjer kring denna undersökning var att undersökningen skulle produceras 
individuellt. 
 
2.13 Källkritik  
 
Som jag redan påvisat är jag mycket nöjd med de intervjupersoner som jag 
har haft chansen att träffa och intervjua till undersökningen. Deras 
trovärdighet och kunskaper kring sociala medier ser jag som mycket gällande 
den nationella och även globala diskussion som förs kring ämnet i stort. 
Sedan kan vi alltid finna fler människor att intervjua och på så sätt få ett mer 
differentierat utbud av källor men någonstans måste gränsen dras. 
 
Jag har även använt mig utav en del olika referenser hämtade från internet 
och bloggar. Dessa referenser är från personer och sidor som har högt 
anseende inom ämnet sociala medier och de skriver mycket professionella 
och trovärdiga artiklar i min mening.         
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3 Referensram 
 
Här presenteras den litteratur som jag använt mig av i min undersökning. Olika 
röster från forskare och branschvetare ställs här mot varandra inom ämnet sociala 
medier.   
 
3.1 Sociala medier 
 
Enligt Wikipedia (2010), som vi måste kunna förlita oss på i detta hänseende, 
så betecknar sociala medier de aktiviteter som kombinerar teknologi, social 
interaktion och användargenererat innehåll. I Nationalencyklopedin (2010-
05-26) kan vi läsa att sociala medier är ett samlingsnamn för 
kommunikationskanaler där användarna kan kommunicera direkt med 
varandra. Sociala medier kan skiljas från massmedier i den traditionella 
meningen, att de utgörs av en envägskommunikation: en sändare förmedlar 
ett budskap till många mottagare. Genom sociala medier kommunicerar 
istället många med många. Mottagarna kan på samma villkor som sändaren 
förmedla ett budskap.  
 
http://Mashable.com (2010-05-25) pekar på att sociala medier tillhör 
plattformen av nya digitala medier med tilläget att vi kan följa vänner, 
bekanta och andra människor som till exempel på Facebook.com. Sociala 
medier är alltså medier med sociala komponenter som innehåller publika 
konversationer. Carlsson (2009) menar att sociala medier är mötesplatser 
eller mötestillfällen där användargenererat innehåll är tillgängligt i ett öppet 
nätverk. Sociala medier är de webbrelaterade tjänster där vi kan konversera, 
ta del av och utbyta information och även knyta kontakter. Weber (2009) och 
Scott (2009) ser sociala medier som mötesplatser online, där människor från 
hela världen kan mötas och dela gemensamma tankar, kommentarer och 
åsikter med varandra. 
 
3.2 Vad omfattar sociala medier? 
 
För att vi skall skapa oss en förståelse över sociala medier och hur vi kan 
använda oss utav dem i företags marknadsföring måste vi börja med att 
förklara vilka olika former som sociala medier gör sig uttryck i. Jag har valt 
ut de olika plattformar som jag själv anser har störst betydelse inom sociala 
medier.  
 
3.2.1 Bloggar 
 
”En blogg, webbjournal eller webbdagbok är en webbplats som innehåller 
periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en 
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webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen oftast är högst 
upp.” – Wikipedia (2010-04-13) 
 
Bloggar är en av de tidigaste formerna av sociala medier och är dess 
motsvarighet till personliga hemsidor, Kaplan (2009). Ordet blogg kommer 
från engelskans blog som är en förkortning av weblog, alltså en loggbok på 
internet. I denna internetbaserade loggboken publiceras inlägg i tidsordning 
och läsarna kan oftast kommentera inläggen, Carlsson (2009). På grund utav 
att det har blivit betydligt enklare att skapa en snygg och professionell blogg 
har antalet ökat de senaste åren. Idag kan vem som helst starta en blogg och 
nå ut med sitt personliga eller företagets varumärke med hjälp av 
användarvänliga bloggmjukvaror och bloggtjänster på internet, Scott (2009).  
 
Enligt Kaplan (2009) är textbaserade bloggar idag vanligast förekommande 
men allt fler bloggar med olika medieformat börjar etablera sig. Du kan även 
lägga upp videoinlägg genom din egenskapade videokanal på 
http://www.youtube.com. Bloggar kan besitta en mängd olika ändamål och 
syften, allt från personliga dagböcker till företagsbloggar vars syfte kan vara 
att uppdatera företagets intressenter. Mikrobloggar är en variant av bloggar 
men som har färre tecken i sina inlägg. Vanligast här är Twitter där 
meddelandet är begränsat till 140 tecken och kan jämföras med publika SMS, 
Carlsson (2009). 
 
3.2.2 Samarbetsprojekt och Wikis 
 
Ordet Wiki betydelse kommer från det hawaiinska ordet wikiwiki som 
betyder snabb och betecknar en webbplats där användarna snabbt, på egen 
hand kan redigera innehållet. Ett exempel på en sådan är Wikipedia som är 
ett internetbaserat uppslagsverk vars innehåll är skapat av dess användare 
Carlsson (2009). Grundtanken bakom dessa sammanslagningar är att den 
gemensamma ansträngningen presterar mycket bättre än vad en individuell 
aktör skulle kunna åstadkomma, Kaplan (2009). Vi har även ett svenskt 
exempel på samarbetsprojekt, nämligen http://www.flashback.se/. Här kan 
användare ställa frågor och finna svara. Alla användare hjälps åt på sidan för 
att finna lösningar. 
 
3.2.3 Communities 
 
”… ett socialt nätverk, en nätgemenskap eller en nätmötesplats (engelska 
Internet community) är en mötesplats på nätet”. Wikipedia (2010-04-08) 
 
Communities är de mötesplatser på nätet där användarna kan skicka och dela 
med sig av olika typer av media mellan varandra, Carlsson (2009). Här finns 
en mängd olika typer av communities där vi kan dela med oss av olika typer 
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av media. Bland de mest etablerade har vi Flickr för foto, YouTube för video, 
SlideShare för PowerPoint-presentationer, Kaplan (2009). 
 
 
 
3.2.4 Social networking sites 
 
Här kan vi lägga upp och redigera en personlig profil, bjuda in vänner och 
kollegor som då får tillgång till sin egen profil. Mellan varandra skickas 
meddelande som kan vara i olika form, text, foto och video et cetera, Kaplan 
(2009). En av de största sociala nätverkssidorna på internet är Facebook och 
hade i december 350 miljoner användare, Wikipedia (2010-04-08). 
 
3.3 Marknadsföring i de sociala medierna 
 
Weber (2009) menar att marknadsföring i sociala medier kräver ett nytt sätt 
för företag att kommunicera på. De måste öppna upp deras tankar kring 
marknadsföring och se den sociala förändringen som skett. Istället för att 
prata till kunder, borde vi prata med våra kunder. De sociala medierna är den 
historiskt bästa platsen där vi som företag kan i stor skala göra detta. 
 
Funk (2009) skriver om Seth Godins begrepp Interruption Marketing. Han 
förklarar begreppet som traditionell direktreklam som regelbundet stör 
kunden när den försöker göra något. Funk (2009) menar att detta är ett 
förlegat sätt att marknadsföra sig på och pekar på att denna 
marknadsföringsmetod är på väg ut och att detta börjar bli ett omodernt sätt 
att kommunicera med sina kunder på. Med Interruption Marketing menas den 
sortens reklam som kommer in mitt i din favoritserie på TV, annonserna som 
ligger i den artikel när du läser i tidningen, oönskad skräppost i din inbox 
eller telefonförsäljare som ringer hem till dig på kvällen. Denna sortens 
marknadsföring kommer förmodligen finnas kvar ett bra tag till innan den dör 
ut.  
 
Vad Funk menar är den ”nya vågen” är istället att reklambudskapen blir 
relevanta för mottagaren och också önskade. Även Scott (2009) följer Funks 
(2009) tankar om hur modern marknadsföring bör utformas. Scott menar att 
som marknadsförare idag har vi långt större möjligheter än tiden före 
internets intåg, då marknadsförare egentligen bara hade två val. Antingen 
köpa dyra annonsplatser eller tigga och be för att massmedia skulle berätta 
företagets berättelse för folket. Idag kan vi skapa intressant innehåll på 
internet som kunderna vill konsumera.  
 
Weber (2009) pekar på att det inte längre handlar om att föra ut företagets 
berättelse. Utan vad som räknas är kundens talan. Företag måste bli mer 
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transparenta och förtjäna tilltro och bygga upp ett förtroende inför sina 
kunder för att på så sätt bygga upp ett starkt varumärke.  
 
Carlsson (2009) pekar på att marknadsförare inte kan sitta på sin traditionella 
roll i de sociala medierna.  Hon trycker på betydelsen av att inte förstöra 
relationerna med alltför framfusigt säljsnack och uppmanar marknadsförare 
att ta av sig säljhatten och anpassa sig till de nya spelreglerna som gäller. Här 
är det viktigt att man blir en del av den sociala konversation som förs.  
Carlsson (2009) och många med henne, menar att företags kommunikation i 
de sociala medierna främst bör vara inriktad på relationskapande aktiviteter, 
öppna upp för dialog och skapa förtroende och inte att sälja produkter. Hon 
anser vidare att det är viktigt att förstå skillnaden mellan push- och 
pullmarknadsföring för dem som arbetar med aktiviteter i sociala medier. 
Istället för att trycka ut reklambudskap i form av till exempel reklamfilm på 
TV (pushmarknadsföring) lyfter Lena Carlsson (2010) fram 
pullmarknadsföringen där mottagaren istället själv väljer när och om den vill 
ta del av reklambudskapet. Vi kan se rörelser från att företag själva haft 
möjlighet att sitta i centrum, tills att nu plötsligt är det konsumenten som styr 
och väljer. På så vis har begreppet business to consumer (B2C) blivit omvänt 
till att idag mer handla om consumer to business (C2B) i sociala medier.  
 
Scott (2009) menar också att marknadsföring sker idag till stor del på 
mottagarens villkor. Dagens internetanvändare ser gärna igenom 
propagandaliknande reklambudskap och vill istället för att passivt ta emot 
enkelriktade budskap från företag, aktivt delta och interagera med företaget 
och på så sätt skapa ett innehåll som får betydelse för mottagaren själv.  
 
Carlsson (2009) menar att för företag handlar det inte längre om att sikta på 
rätt målgrupp, utan det handlar i större utsträckning om att bli vald.  
Segmentering inom traditionell marknadsföring har ofta utgått från ålder, 
kön, utbildning och inkomst. När vi pratar om segmentering inom sociala 
medier och den nya tidens marknadsföring ser vi en större fokus kring vad 
människor gör och känner, deras attityder och intressen, menar Weber 
(2009). Även vad de gör, tänker, gillar och inte gillar. När vi väl vet vad som 
rör kunderna, är det enklare att utforma en marknadsföringsaktivitet som 
verkligen berör och är betydelsefulla för dem. För allt handlar trots allt om 
kunden.  
 
Hur skall vi då som marknadsförare gå till väga, när mottagarna väljer bort 
den traditionella reklamen? Funk (2009) pekar på att annonsering via 
söksidor som till exempel Google är vad fler och fler marknadsförare får upp 
ögonen på. Trots att det är en form av annonsering så har mottagaren skrivit 
in sökord som ligger i linje med företagets verksamhet och på så sätt ligger i 
linje med vad mottagaren är ute efter. Detta blir då tillåten marknadsföring på 



21 
 

både sändarens och mottagarens villkor. Internetanvändaren har signalerat 
intresse genom att söka på specifika sökord vilket gör företaget berättigat att 
exponera sitt varumärke via sponsrade länkar.  
 
3.4 Omvärldsanalys 
 
Carlsson (2009) menar att idag kan företag på ett ganska så enkelt sätt samla 
information om vad som sägs om deras företag och produkter. Kunder 
”pratar” i de sociala medierna, som är öppna och publika, om vad de tycker 
är bra och vad som är dåligt. Hon menar också att genom bloggar, forum, 
kommentarer och så vidare, kan vi skapa oss en bild av vad kunden vill ha. 
Vi kan också se vad kunder till våra konkurrenter tycker om deras produkter. 
Företag har här en chans att upptäcka egna missnöjda kunder tidigt, innan 
företagets image och varumärke skadas allt för mycket. Detta är ett 
resonemang som Scott (2009) också håller med om. Han pekar även på att 
det är viktigt att förstå de oskrivna reglerna som finns i bloggvärlden, detta 
för att förstå hur de ska användas på bästa sätt för företagets vinning. För att 
skapa förståelse krävs det att marknadsföraren läser mycket bloggar och även 
kommenterar på dem för att på så sätt kunna ta sig in och skapa sig en 
förståelse. Genom att besitta en stor förståelse för hur bloggvärlden fungerar 
kan bloggvärlden förse företaget med en otrolig input om dess omvärld. 
 
3.5 Föra dialog med företagets omvärld 
 
Carlsson (2009) pekar på att sociala medier öppnar upp en ny 
kommunikationskanal för företag att kunna föra en dialog med sin omvärld. 
Detta kan ske genom till exempel en blogg eller en facebooksida. På så sätt 
kan företaget kommunicera direkt till kunder, kontrollera vad som skall 
publiceras och när det skall publiceras. Företaget kan föra ut ett orört budskap 
som inte filtreras bort eller görs om av journalister eller andra gate keepers. 
Sociala medier skapar ett mycket bra underlag för dialog, besvara frågor och 
besvara kritik som kan tänkas komma från företagets kunder. Enligt hon och 
fler med henne, betraktas inte sociala medier som ett kampanjverktyg där 
enkelriktad masskommunikation hör hemma. Detta kan fungera bra i 
traditionell marknadsföring men mindre lyckat i sociala medier. Det som 
däremot lämpar sig bra med sociala medier är att skapa långsiktiga relationer 
och varumärkesbyggande.  
 
Weber (2009) uppmanar företag att lära sig att släppa på kontrollen. Om vi 
skall kunna föra en dialog med företagets kunder och övriga intressenter, 
krävs det att företaget, på internet, bjuder in till kommentarer.  
Han föreslår att internetanvändare skall ha chans till att kommentera och även 
kritisera företagets produkter och tjänster på internet. Han menar att de 
kommer kritisera deras produkter i vilket fall och det är förmodligen bättre att 
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de gör det på företagets sida istället för att sprida kritiken i andra forum. 
Kritiska kommentarer kan och skall ses som tidiga varningssignaler. Startar 
du inte en dialog med missnöjda kunder så kommer de att attackera företaget 
i alla fall och missnöjet kommer öka och spridas.   
  
Som nämndes ovanför kan vi föra en direktkontakt med vår målgrupp via 
sociala medier. Genom detta tillvägagångssätt kan företag aktivt arbeta med 
relationskapande åtgärder med nyckelpersoner inom sitt område. Carlsson 
(2009) menar att vi kan skapa relationer till journalister, bloggare och andra 
personer som har en opinionsbildande roll och som kan påverka företagets 
image och försäljning. Företaget kan påverka andra nyckelpersoner genom att 
kommunicera i sociala medier men kan också skapa egen uppmärksamhet. 
Genom att skapa en egen företagsblogg och att aktivt kommentera på andra 
bloggares inlägg och länka till sin egen företagsblogg, kan företaget bilda 
opinion och framkalla spridningseffekter. Enligt Carlsson (2009) har 
förutsättningarna för PR-arbetet förändrats. Ordet pressrum känns nu förlegat 
eftersom företag och andra organisationer inte nödvändigtvis behöver gå via 
journalister för att föra ut sitt budskap. Genom att företaget bygger ett eget 
nyhetsrum, baserat på sociala medier, kan företaget kommunicera via sitt 
egna nätverk.  
 
3.6 Sociala medier som intern problemlösare 
 
Carlsson (2009) anser att för att underlätta arbetet på ett företag, kan sociala 
medier implementeras i internkommunikationen. Hon pekar på en rad olika 
punkter. Ökad sammanhållning mellan olika avdelningar genom till exempel 
en intern blogg. Detta kan resultera i att medarbetarna berättar om vad de 
arbetar med för tillfället och på så sätt skapa förståelse för varandra. VD:n 
kan bli mer synlig för medarbetarna genom att själv föra en intern blogg eller 
twitter-flöde som släpper in dem i VD:ns dagliga arbete.  
 
3.7 Kundsupport 
 
Enligt Carlsson (2009) kan en bristande kundsupport kan vara slutet på en 
lång kundrelation. Att detta fungerar smärtfritt för kunden är något jag tror är 
mycket viktigt för att vårda och stärka relationen till kunderna. Hon tar upp 
en rad olika åtgärder som företag, med hjälp av sociala medier, kan få en väl 
fungerande kundsupport. Exempel på funktioner kan vara rådgivning i 
företagets blogg, där kunderna själv kan gå in och finna svar och även ställa 
frågor. Företaget kan snabbt skicka ut tips och råd via Twitter. Företaget kan 
producera enkla och nyttiga bruksanvisningar via YouTube eller 
Podsändningar. En oumbärlig resurs i kundsupport är bygga upp en plattform 
på internet där kunderna hjälpa varandra.  
 



23 
 

3.8 Recensioner och betygsättning 
 
Tom Funk skriver i boken ”Web 2.0 and Beyond” (2009) att 
användarrecensioner har stor betydelse för konsumenten, till och med högre 
trovärdighet än vad de expertrecensionerna som finns på internet idag har.  
 
Funk (2009) menar att den moderna konsumenten översvämmas idag av 
reklambudskap genom traditionella marknadsföringskanalerna. Idag har 
konsumenterna lärt sig att selektera bort företags olika försök till att skapa 
trender om sina produkter via traditionell marknadsföring via massmedia och 
går istället direkt in på internet för att samla information och läser istället vad 
andra skriver om produkterna som man är ute efter. Tredjepartsprogram gör 
att det är enkelt och billigt idag att integrera betygsättningssystem och 
recensioner på olika bloggar eller andra sajter. Detta har gjort betygsättning 
mycket populärt och vanligt på internet. Att vi påverkar varandra på nätet gör 
sig än tydligare inom de sociala medierna. Oavsett om det är MySpace, 
LinkedIn eller Facebook, styrs dina online-erfarenheter av vilka kontakter du 
har och hur många. Vi påverkas på nätet likt vi påverkas i verkligheten, av 
vår sociala omgivning.  
 
3.9 Arbetet som aldrig tar slut  
 
Baekdal (2010) anser i sin blogg http://www.baekdal.com/media/ att vad som 
gynnar traditionell marknadsföring är att arbetet ofta är tidsbestämt. Efter att 
en reklamkampanj eller event är avslutat kan marknadsföraren lägga det 
bakom sig och fokusera på ett nytt projekt. Arbetet för företag i sociala 
medier tar aldrig slut. Sociala medier kräver att de som administrerar 
kontona, hela tiden förser kanalerna med uppdateringar. Besökare vill se att 
det kommer nytt innehåll dagligen och att de snabbt får svar på deras frågor. 
Det finns många olika faktorer som kan underlätta detta arbete och han ger 
följande tips; Att göra det så enkelt möjligt att kolla sina olika sociala medier. 
Tekniska problem med detta kan leda till att motivationen sjunker för att 
underhålla kanalerna. Idag finns möjligheter att genom mobilen, enkelt kunna 
administrera sina konton i de sociala medierna, vilket gör att arbetet kan ske 
betydligt enklare. De som ansvarar för företagets sociala medier bör använda 
dessa kanaler i privata syften så att personen har grundkunskaper om hur de 
fungerar.  
 
 
3.10 Spridning på nätet 
 
Carlsson (2009) menar att när vi diskuterar marknadsföring i sociala medier 
återkommer ofta följande begrepp: viral marknadsföring och buzz marketing. 
De två marknadsföringsmetoderna på internet är en förlängning av mun till 
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mun-marknadsföring eller på engelskan, word of mouth som använts långt 
innan internet var påtänkt. De olika metoderna går ut på liknande sätt, 
nämligen att göra ett budskap, företag eller produkt så intressant att 
människorna på eget initiativ, vill sprida informationen vidare i sitt nätverk 
som då kan bestå av vänner, kollegor och bekanta.  
 
Funk (2009) understryker att eftersom internet trots allt är i grund och botten 
ett enda stort nätverk så kan vi vara säkra på att om något händer på internet, 
så kan det bli stora konsekvenser under väldigt kort tid. Likt ett virus sprider 
sig olika innehåll på internet. Vi tipsar varandra, delar länkar och sprider 
information i vårt nätverk, på nätet. Vi spammar heller inte våra vänner, utan 
vi passar länkar vidare till våra vänner och bekanta som vi tror passar vår 
tilltänkta mottagare. Det kan vara något som vi tror vår vän tycker är roligt, 
intressant eller som på andra sätt stämmer överens med dess personlighet.  
 
Enligt Carlsson (2009) delar vi människor generellt inte med oss, såvida inte 
det skänker sändaren någon slags bekräftelse, till exempel 
produktengagemang, självbekräftelse, hjälpsamhet, att visa sitt intresse eller 
missnöje med ett visst budskap. Det är varje företags dröm att skapa 
reklamfilm eller motsvarande som snabbt sprids över internet och på så sätt 
marknadsföra sig och sin produkt. Dock är det svårt att bara skapa något som 
får en stor spridning på internet. För att det ska få spridning måste det vara 
något häpnadsväckande, nytt och något som vi tycker oss värt att sprida till 
sina vänner och bekanta. Hon menar att det handlar mycket om kontakter, 
tajming och att sprida budskapet till rätt människor vid rätt tidpunkt. Det 
måste vara tillräckligt intressant för att rätt människor skall reagera och 
fortsätta sprida videoklippet, länken, hemsidan eller var det än må vara.  
  
Konsekvensen av att vi idag som privatpersoner kan sprida budskap snabbt 
och till många i de sociala medierna, gör att nöjda kunder är viktigare än 
någonsin. Om ett gott ryckte kan spridas snabbt så kan vi förstå att ett dåligt 
ryckte kan spridas snabbare. Hon pekar på hur viktigt det är att ha respekt för 
missnöjda kunder, då missnöjet kan spridas fort på bloggar och 
konsumentforum. Det är inte längre bara kundens granne eller familj som får 
reda på missnöjet, utan ryktet kan spridas som en löpeld till flera tusentals 
människor, Carlsson (2009).  
 
 
3.11 Kombinera mera 
 
Carlsson (2009) rekommenderar företag att kombinera sin marknadsföring 
genom både traditionella marknadsföringsmetoder och sociala medier. 
Sociala medier blir ett kommunikationsverktyg som kan fungera som ett 
värdefullt komplement i företags marknadsföring. Vi får inte glömma att 
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vissa företag kommer upptäcka stora fördelar med användandet av sociala 
medier och andra ser större nytta med marknadsföring i de traditionella 
medierna. Vilken metod som passar företaget bäst styrs av vilken typ av 
organisation, verksamhet, resurser, syfte, målgrupp och så vidare.  
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4 Utfall 
Här presenteras intervjupersonernas svar kopplat till undersökningens referensram. 
Även min egen röst är med på vissa ställen för att göra texten enklare för läsare att 
följa. Lena Carlsson refereras till sitt fulla namn och årtal i intervjun och enbart sitt 
efternamn och årtal till litteraturen.     
 
4.1 Sociala medier 
 
Wikipedia (2010) definierar begreppet sociala medier med de aktiviteter som 
kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll.  
Carlsson (2009) menar att sociala medier är mötesplatser eller mötestillfällen 
där användargenererat innehåll är tillgängligt i ett öppet nätverk. Att sociala 
medier är de webbrelaterade tjänster där vi kan konversera, ta del av och 
utbyta information och även knyta kontakter. Även http://mashable.com 
lyfter fram de öppna publika konversationerna som särprägel för just sociala 
medier. 
 
Lena Carlsson (2010) ställer sig bakom Wikipedias definition och säger även 
att det hon gillar med den formuleringen är att den bygger på nätverkande 
mellan människor och den just delen är viktig att den inte glöms bort. Och 
den definitionen tror hon är vanligt förekommande när det kommer till att 
förklara begreppet sociala medier. 
 
Johan Beijar (2010) på SCP ser sociala medier som delaktighet. Att man som 
företag i sociala medier, kan kommunicera med sin kund och föra en dialog. I 
och med att företaget kan föra en dialog med sina kunder kan de följa upp 
sina marknadsföringsinsatser och se vilka reaktioner den skapat.  
 
Russel Clark (2010) på SCP finner att en av de största fördelarna med sociala 
medier är att internetanvändarna själva producerar innehållet i dessa kanaler 
idag. Att vem som helst kan producera olika innehåll och sedan göra vad de 
vill med det, som till exempel att spela in sig själva och lägga upp på 
YouTube och i bloggar. 
 
Ninia Offen (2010) på Orzone menar att sociala medier är ett teknologiskt 
och användargenerat verktyg som sätter användaren i fokus. En portal där 
man kan interagera med andra användare och sätter sig själv i fokus, både 
privat och företag. Hon säger också att sociala medier har blivit ett slagord 
men ändå väldigt etablerat.  
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4.2 Missuppfattningar kring sociala medier 
 
John Beijar (2010) menar att somliga företag tror att de kan starta en 
Facebook-sida och att den sedan sköter sig själv. Men om sidan inte fylls av 
innehåll kommer folk att sluta lyssna på dig, antingen på din Facebook, 
Twitter eller vad det än är för kanal.  
 
Lena Carlsson (2010) ser att många företag inte förstår hur de skall använda 
sig utav sociala medier i sin marknadsföring. Hon menar att företag glömmer 
ofta bort att sociala medier från början är gjort för att människor skall 
kommunicera med varandra. Många företag gör felet att man marknadsför sig 
i de sociala medierna likt som man sätter in en annons i tidningen. Lena 
Carlsson (2010) pekar på att det är av stor betydelse att företag har 
nätverkandet i bakhuvudet hela tiden när de är ute i sociala medier och 
kommunicerar. Detta är något som också Scott (2009) pekar när han säger att 
det är mycket viktigt att förstå de oskrivna reglerna som finns i bloggvärlden 
för att förstå hur de ska användas på bästa sätt för företags marknadsföring. 
För att skapa förståelse krävs det att marknadsföraren läser mycket bloggar 
och även kommenterar på dem för att på så sätt kunna ta sig in och skapa sig 
en förståelse. 
 
Annica Ljungberg (2010) på XLNT Communication menar att det ofta 
förekommer missuppfattningar kring sociala medier och hur de ska användas 
i marknadsföringssyften. Många säger till henne att kanaler som Facebook är 
helt ointressanta eftersom ingen bryr sig vad man till exempel äter till 
middag. Men Annica Ljungberg (2010) menar då att om vi istället frågar i 
statsuppdateringen: Vad vi ska äta till middag? Då skapar vi en dialog med 
våra läsare eller följare. Och genom att vässa sin kommunikation i sociala 
medier kan vi få diskussion och bli sedda. Och det är så företag bör tänka när 
de vill nå ut i sociala medier. För att bemästra de sociala medierna krävs 
mycket övning.  
 
Annica Ljungberg (2010) får även ofta frågan vilka av alla kanaler man skall 
använda sig utav i sin professionella roll som marknadsförare på ett företag. 
Och då ger hon det enkla svaret, ju fler ställen desto bättre. Så länge man har 
gjort läxan och svarar på följande frågor: Vem man är? Vem man är till för? 
Och Varför? Då kan man kommunicera bra genom flera olika kanaler 
samtidigt.   
 
4.3 Gammalt synsätt ställs mot det nya 
 
Traditionell marknadsföring liknas ofta med megafonmarknadsföring, både 
bland litteraturen jag har läst men också bland undersökningens 
intervjupersoner. Vi kan också koppla traditionell marknadsföring till Seth 
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Godins ”Interruption Marketing”, där mottagaren regelbundet störs av reklam 
på en oönskad plats.  
Annica Ljungberg (2010) på XLNT Communication menar att vi inte får 
glömma bort att kommunikationens grunder gäller såväl i sociala medier som 
i traditionell marknadsföring. Vi måste även i sociala medier gå hela 
kommunikationstrappan genom att först skapa intresse, engagemang, 
förståelse och som sedan kan leda till handling. Detta är inget nytt menar hon 
men i och med sociala medier, finns det nu fantastiska möjligheter. Hon 
menar också att i traditionell marknadsföring förväntas inte företaget att föra 
någon dialog med kunden och företaget slår dövörat till sina mottagare. Och 
om vi ser till marknadsföring i sociala medier handlar det i större 
utsträckning om ett utbyte mellan sändare och mottagare. Från att 
målgruppen varit passiv har den nu blivit mer aktiv och på så sätt skapas ett 
gemensamt värde som de olika parterna kan dela på. Detta överensstämmer 
med vad Carlsson (2009) pekar på när hon säger att sociala medier är bra på 
så vis att det skapar ett mycket bra underlag för dialog, besvarandet av frågor 
och kritik som kan tänkas komma från företagets kunder. 
 
Russel Clark (2010) menar också att push-marknadsföring inte är aktuellt 
inom de sociala mediekanalerna. Företag bör aktivt lyssna på sina kunder och 
även visa tydligt att de lyssnar. Johan Beijar (2010) understryker också 
betydelsen av att företag i sociala medier inte bara kan säga till mottagarna 
utan aktivt uppmuntra till dialog och på så sätt skapa delaktighet. Som 
Carlsson (2009) skriver, att för företag är det viktigt att man blir en del av 
den sociala konversationen som förs inom de sociala medierna. 
Marknadsförare kan inte längre sitta på sin traditionella roll utan måste ta av 
sig säljhatten och anpassa sig till de nya spelreglerna som råder. Precis som 
ovanstående intervjupersoner menar Scott (2009) att marknadsföring i de 
sociala medierna sker till stor del på mottagarens villkor. Dagens 
internetanvändare ser gärna igenom propagandaliknande reklambudskap och 
vill istället aktivt delta och interagera med företaget och på så sätt skapa ett 
innehåll som får betydelse för mottagarna själva. 
 
Lena Carlsson (2010) är inne på samma spår när hon pekar på att det är 
viktigt att man tänker tvärtom. Den stora skillnaden mellan traditionell 
marknadsföring och marknadsföring via sociala medier är att i traditionell 
marknadsföring skickar företag enkelriktade budskap till en målgrupp och 
sedan tar det stopp där. Även interruption marketing hör till den denna 
sortens marknadsföring, till skillnad från ny marknadsföring där det handlar 
om att mottagaren tar emot budskapet när den söker det. Detta exemplifierar 
hon med att hon aldrig skulle kunna hittat oss som ville göra intervju med 
henne till uppsatsen, utan att det är vi som söker information, hittar den 
själva. För att nå människor förespråkar hon att gå från andra hållet och 
finnas där för de som vill ta del av hennes kunskaper. 
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4.4 Nya målgrupper i sociala medier 
 
Lena Carlsson (2010) menar att målgruppstänket tillhör den gamla 
traditionella marknadsföringen. Det kan vara mycket svårt att definiera vem 
som ska ta emot ett budskap via sociala medier. Istället så är det budskapets 
innehåll som får en avgörande roll för vilka som tar emot budskapet och har 
nytta utav det. Så innehållet får de läsare som de förtjänar, vilket Lena 
Carlsson (2010) inte tycker är mindre intressant. Därför gäller det att utforma 
budskapet på ett sätt som mottagaren har nytta utav och lätt kan ta till sig. 
Exempel på detta kan vara instruktionsvideos på YouTube. 
 
Även Weber (2009) håller med Lena Carlssons (2010) resonemang kring 
målgruppsdefiniering när han säger att inom sociala medier ser vi en större 
betydelse kring vad människor gör, känner och hur deras attityder och 
intressen ser ut. Även vad de tänker, gillar och inte gillar. På så sätt är ålder 
och liknande demografiska egenskaper inte längre lika aktuella som inom 
traditionell marknadsföring. 
 
4.5 Kombinera mera 
 
Samtliga intervjupersoner förespråkar en kombination av traditionell 
marknadsföring och marknadsföring i de sociala medierna. Carlsson (2009) 
pekar på att sociala medier blir ett kommunikationsverktyg som kan fungera 
som ett värdefullt komplement i företags traditionella marknadsföring.  
Russel Clark (2010) menar att det är de mest insatta och smarta företagen 
som förstår hur dessa två marknadsföringsmetoder kan kombineras. Lyckas 
företaget med kombinationen blir det en mycket lyckad kampanj. Till 
exempel, spelar företaget in en 30 sekunder lång TV-reklam borde de även 
spela in en förkortad version på 10 sekunder som kan användas på internet. 
Om en individ sett TV-reklamen och sedan ser den korta versionen på 
internet skall mottagaren på något sätt bli belönad. Och ofta kan man våga 
lite extra på internet. Russel Clark (2010) berättar att i Tokyo finns det 
knappt någon traditionell reklam utan en URL (webb-adress) i budskapet och 
han tror att det kommer bli mer och mer vanligt att vi kombinerar mellan de 
två olika marknadsföringssätten.  
 
Även Annica Ljungberg (2010) tror att på kombination och ser att detta 
kommer bli allt mer vanligt. Exempel på detta kan då vara att företaget 
marknadsför en Facebook-sida i traditionell marknadsföring, så som 
tidningsannonser, TV-reklam och i utomhusreklam.     
 
Lena Carlsson (2010) lyfter också in aspekten om att det går att föra en 
envägskommunikation via sociala medier också, det behöver inte alltid vara 
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dialog. Ett exempel på detta är krisinformation.se och deras Twitter-flöde. De 
ger krisinformation snabbt i en enkelriktad kommunikation och feedback till 
sändaren är inte nödvändig. Och detta blir då ett exempel på traditionell 
kommunikation i sociala medier.  
 
4.6 Traditionell marknadsföring att räkna bort?  
 
Ingen av mina intervjupersoner räknar helt bort traditionell marknadsföring, 
inte de närmaste åren i alla fall. Annica Ljungberg (2010) menar att det är få 
företag som har råd att använda sig av traditionella medier för att 
marknadsföra sig. Det är främst stora detaljister i de konsumentinriktade 
leden som har de pengarna så att de kan göra så pass stora reklamkampanjer. 
 
I och med sociala medier har nu de många småföretagen en chans att nå ut för 
ganska så billig peng. Även om XLNT Communication producerar 
traditionell marknadsföring så ser Annica Ljungberg (2010) att hennes 
kunder får mycket mer tillbaka av de investerade pengarna när de 
marknadsför sig genom digitala medier. Lena Carlsson (2010) säger i 
intervjun att traditionell marknadsföring inte går att bortse ifrån ännu. Till 
exempel så ersätter inte en Facebook-sida en annons i traditionella medier 
men kan fungera utmärkt som ett komplement. På sikt kanske företag kan få 
in mer innehåll på Facebook-sidan och då kan de börja skära ned på 
annonseringen. 
 
4.7 Business 2 business-företag i sociala medier 
 
De båda byråerna Kreafon och XLNT Communication som jag har intervjuat, 
är två exempel på där företag säljer tjänster till andra företag och lyckas 
väldigt bra med att marknadsföra sig i de sociala medierna. 
 
På frågan vilka branscher som gynnas extra bra av att använda sociala medier 
svara Annica Ljungberg (2010) B2B-företag. Anledningen är att hos dessa 
företag finns det ofta en redan nära relation till kunderna vilket det inte gör 
inom B2C. Här vet företaget exakt vilken person de har framför sig, vilka 
intressen den har, vad de gillar och vad de inte gillar. På så sätt kan man 
fortsätta ”prata” med varandra i de sociala medierna eftersom de redan har en 
relation. 
 
Lena Carlsson (2010) förespråkar att B2B-företag kombinerar sociala medier 
med sin befintliga marknadsföring och kommunikationsstrategier. Och 
eftersom B2B handlar mycket om nätverkande så bör sociala medier finnas 
med som ett verktyg för att kommunicera med sina kunder. Och då bör 
företaget stifta gemensamma mål med de två olika delarna. De mål som 
företag sätter upp för sin befintliga nätverksstrategi, går även att genomföra 
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med sociala medier. Oavsett om det handlar om att bli mer känd eller att få 
ett större kontaktnät. Lena Carlsson (2010) säger att B2B-företag har en 
chans, att genom sociala medier nå fler kunder och bygga upp förtroende 
inför kunderna. Vissa tjänsteföretag menar att bloggar inte är något för dem 
eftersom de inte har några fysiska produkter men det är helt fel tänk menar 
hon. Tjänsteföretag har en otrolig möjlighet att genom sociala medier, dela 
med sig av vissa delar av sin kunskap. På så sätt kan företaget väcka intresse 
och även bygga upp ett starkt företroende.  
 
På SCP försöker man inte tänka så mycket B2B eller B2C, utan det handlar 
om att alla är människor i grund och botten. Det som är mer centralt är istället 
vem man kommunicerar med. Man behöver inte göra tråkig marknadsföring 
bara för att man vänder sig till företag, samtidigt som man inte behöver vara 
för spännande och vågad för att man vänder sig till konsumenter, Russel 
Clark (2010).  
  
Lena Carlsson (2010) ser ingen skillnad på att knyta kontakter på Twitter 
som på till exempel en golfrunda. Vissa äldre personer vill kalla sociala 
medier för asociala medier istället, detta eftersom man sitter bakom en 
datorskärm. Vad det kontaktskapande inom sociala medier bygger på är att 
båda parter har samma inställning och kunskapar om sociala medier för att 
kommunikation ska bli så bra som möjligt. De som är ovana får naturligt mer 
problem med att uttrycka sig medans den yngre generationen har det mer 
naturligt i sig.   
 
4.8 Kunden som medarbetare 
 
Enligt Annica Ljungberg (2010) var det förr få förunnat att kunna arbeta med 
kundvårdsklubbar och eftersom det var så dyrt för företagen var det endast de 
största som hade råd att utveckla sina egna. Men idag, med sociala medier 
kan alla företag göra sina egna. Hon berättar också ett exempel om HM, som 
i och för sig haft resurser att utveckla kundvårdsklubbar förr men har idag 1,9 
miljoner fans på Facebook. Detta använder HM som en fantastisk 
fokusgrupp. Inköparna på HM använder gruppen på ett mycket smart sätt, de 
frågar till exempel vilken färg på scarfen de vill ha i höst? Och får då 
tusentals svar i gruppen och kan utifrån det då skapa sig en bra bild om 
tillgång och efterfrågan redan innan beställningen görs till fabriken. Detta är 
helt gratis för HM och öppnar otroliga möjligheter för affärsutveckling för 
företaget.  
 
Russel Clark (2010) berättar om hur kundtjänst och support lämpligt kan 
lösas på ett företag. Det finns gratis plugin-verktyg som företag enkelt kan 
installera på sin hemsida. Detta verktyg låter då kunder att själva ställa frågor 
och även svara på andra kunders funderingar angående företagets produkter. 
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Detta sköter då sig nästan helt av sig själv och företaget behöver inte 
administrera någon kundtjänst alls. Här har Russel Clark (2010) liknande 
uppfattning om sociala medier som kundhjälpmedel som Carlsson (2009) när 
hon säger att sociala medier är en oumbärlig resurs inom kundsupport, 
företag kan bygga upp en plattform där kunderna hjälpa varandra.  
  
4.9 Spridning 
 
SCP har skapat en iPhone applikation åt en kund och självklart vill de att 
applikationen skall spridas runt om i hela världen, Russel Clark (2010). Han 
berättar hur de har sammanställt ett artikelpaket, där olika målgrupper får en 
anpassad artikel om just deras iPhone applikation. Till exempel skickar de en 
artikel om specifikationerna, om hur deras applikation är skapad till 
”nördarna” vilket de tycker är mycket intressant att se hur de har tagit fram 
applikationen. Blir de imponerade så sprider dem det vidare i sina nätverk. 
De skulle hellre hamna på förstasidan på Digg.com än i tidningen Times, för 
att det är vid denna typ av forum innehåll kan få ordentlig spridning. Men 
även här krävs det pengar, detta är också en bransch menar Russel Clark 
(2010). 
 
Annica Ljungberg (2010) menar att den viktigaste egenskapen för ett innehåll 
ska få spridning är att det väcker engagemang. Ett av de mest sedda 
YouTube-klippen 2009 var när Susan Boyle från den brittiska motsvarigheten 
till TV-programmet Talang, sjöng låten I dreamed a dream från Les 
Miserables. Ingen trodde på att hon kunde sjunga när man såg hennes 
utseende. Men sen sjöng hon helt fantastiskt. Hennes talang spred sig mycket 
snabbt på internet och över världen. Susan Boyle är väl en av de artisterna 
som delat med sig mest under förra året och även den artist som tjänat mest 
pengar på sin skivförsäljning. Med detta vill Annica Ljungberg (2010) påvisa 
att det går att tjäna pengar som musiker genom att dela med sig gratis av sin 
musik och att Susan Boyle är ett lysande exempel i diskussionen om 
rättigheter och att tjäna pengar på spridning av musik. 
 
4.10 Sociala medier som marknadsföringsverktyg i alla branscher? 
 
Lena Carlsson (2010) rekommenderar ofta företag att inte ge sig ut i de 
sociala medierna. Ofta beror det på att det är uppenbart att företaget inte 
förstår varför. Hon menar att det är viktigt att företagen lär sig hur de sociala 
medierna fungerar och först lär sig området, för att sedan agera. Så det hon 
pekar på är att det snarare handlar om kunskap än vilken bransch företaget 
befinner sig i, som är avgörande för om företaget skall använda sig utav 
sociala medier i sin marknadsföring.  
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John Beijar (2010) menar att det nödvändigtvis inte är de trendiga företagen 
eller de moderna branscherna som har ensamrätt på sociala medier. Han tar 
ett bra exempel med SJ som finns bland annat på Twitter och där 
tågresenärerna kan ”twittra” (skicka frågor) till SJ och få omedelbara svar. 
Det kan handla om förseningar eller vad som helst, information som kanske 
inte tågvärdarna kan eller har tid att svara på. Istället får då tågresenärerna 
information från en central enhet på SJ. John Beijar (2010) menar att sociala 
medier lämpar sig bra i branscher där det är viktigt att nå ut med information 
fort.  
 
Russel Clark (2010) menar att svenska politiker bör använda sig mer utav 
sociala medier. I USA är politikerna kanske en av de största inom sociala 
medier men i Sverige har vi inte riktigt kommit så långt.     
 
4.11 Risker och faror med sociala medier 
 
I litteraturen har jag inte funnit några direkta åsikter om att det kan finnas 
faror eller risker med att agera i de sociala medierna. Trots att mina 
intervjupersoner varit positivt inställda till att använda dessa kanaler i sin 
marknadsföring har jag ändå försökt ta upp frågan.   
 
Lena Carlsson (2010) berättar att om företaget inte har ork, kunskap eller 
resurser skall inte företaget gå in och fullfölja sina satsningar i sociala 
medier. Precis som Russel Clark (2010) menar att många företag inte inser att 
sociala medier kräver personal att sitta och uppdatera kanalerna, så trots att 
kanalerna oftast är gratis så krävs det resurser i form av arbetstimmar. Att 
företag skaffar sig kunskap om hur sociala medier fungerar menar Lena 
Carlsson (2010) är av stor betydelse. Om företaget skapar en blogg måste det 
finnas den förkunskapen om att negativ kritik kan komma in och beröra 
bloggen. Därför är det viktigt att företaget skapar sig en beredskap inför detta 
och bestämmer hur man kan bemöta den negativa kritiken. Företaget måste 
förstå att de öppnar upp en kanal där både sann negativ kritik kan komma in 
och även lögner och skitsnack. Weber (2009) rekommenderar att besökare på 
företagssidan skall ha chans till att kommentera och även kritisera företagets 
produkter och tjänster. Han menar att de kommer kritisera deras produkter i 
vilket fall och det är förmodligen bättre att de gör det på företagets sida 
istället för att sprida kritiken i andra forum. Kritiska kommentarer kan och 
skall ses som tidiga varningssignaler. Startar du inte en dialog med missnöjda 
kunder så kommer de att attackera företaget i alla fall.    
 
Russel Clark (2010) berättar om ett intressant exempel med företaget British 
Airways. Företaget bestämde sig för att starta en hemsida och blogg och inom 
kort tid började människor kommentera negativa saker om företaget och 
deras tjänster som kunderna var starkt missnöjda med. British Airways beslöt 
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sig för att släcka bloggen vilket gjorde att de arga människorna blev mer arga 
på företaget. Istället för att klaga via företagets blogg, spred sig arga röster 
runt om på internet i en okontrollerad form. Så här missade företaget chansen 
att själva föra dialogen och då haft en chans att bemöta den och ursäkta sig. 
John Beijar (2010) anser att företag inte skall vara rädda för att öppna upp 
kanaler och låta människor skriva vad de har för åsikter. Här finns en otrolig 
chans för företag att lyssna på kunder och höra vad de egentligen tycker om 
företaget och dess produkter och tjänster samt att föra en dialog och rätta till 
de fel som kan uppstå. Enligt Russel Clark (2010) finns det tre ord som är 
centrala när vi för dialog med missnöjda kunder på nätet nämligen, lyssna, 
svara och belöna. Ett exempel på belöning kan vara att den missnöjda 
kunden får 10 % rabatt vid nästa köp, detta kostar knappt ingenting för 
företaget och folk nöjer sig ofta med det.  
 
John Beijar (2010) säger att för att göra det konkret så kan vi säga att ett 
företag har trust level 50. Kommer det in negativ kritik på bloggen eller i 
andra sociala mediekanaler så sjunker den till level 40. Men kan företag 
bemöta kritiken och rätta till problemet stiger företagets trust level till 50+. 
Öppenhet och trovärdighet är två väldigt centrala begrepp i denna diskussion 
som i längden lönar sig.  
 
Lena Carlsson (2010) pekar på att det är mycket viktigt att företaget bemöter 
den negativa kritik och inte bara sudda bort de dåliga rösterna för det går inte 
att ha full kontroll på internet och att ta bort negativa åsikter hjälper oftast 
inte så mycket. Det är bra om företaget kan ge sin synvinkel på problemet 
och då den egna bloggen, för där kan ingen annan ändra och redigera ett 
innehåll.  
 
Lena Carlsson (2010) tar också upp farorna med företag som kanske har 
skelett i garderoben. Detta blir då än mer tydligt när företaget kommer ut i 
sociala medier eftersom här förs mycket publika diskussioner. Har företaget 
redan mycket reklamationer och missnöjda kunder så är det bra om företaget 
kan lösa de problemen innan de till exempel börjar att blogga eller på andra 
sätt ger sig ut på internet. Ofta blir det så att det är själva bloggens fel att det 
kommer in kritik men det handlar snarare om att företaget har dåliga 
produkter eller undermålig kundsupport. Det går inte att ljuga för det slår ofta 
tillbaka fort och hårt i de sociala medierna. 
 
Annica Ljungberg (2010) varnar också företag för att inte finnas där för 
kunderna i de sociala medierna. Ett exempel på detta var år 2005 när en 
bloggare kritiserade Dell, ett företag som tillverkar och säljer datorer. 
Bloggaren var missnöjd med företagets garantier och service. Dells svar på 
bloggarens kritik var: ”We don’t respond to blogers”. Detta resulterade 
naturligtvis i en än större ilska och uttrycket Dell Hell myntades och söker 
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man på nätet så kommer det upp mycket logotyper på detta som då vill påvisa 
ett stort missnöje med det företaget. Så risken av att inte finnas där för 
kunderna är den största faran med sociala medier, menar Annica Ljungberg 
(2010). 
  
Russel Clark (2010) menar att vi lever i en tid där de som sitter på VD och 
styrelseposter är i åldern 50 år och över, de personerna är livrädda för att 
släppa upp locket och göra företaget till en mer transparent organisation. Men 
situationen kommer inte vara densamma om 10 15 år, det handlar om en 
genrationsfråga. 
 
Annica Ljungberg (2010) menar att en mer centrala fråga här är hur företaget 
agerar när de väl gör bort sig. För alla gör vi bort oss någon gång. Och 
speciellt i Sverige är vi otroligt rädda för att göra bort oss. Vi är väldigt 
dåliga på att ta kritik och även att kritiseras och detta kan ligga i grund för att 
företag är rädda för att öppna upp sig i de sociala medierna. Men det är 
viktigt att företaget på förhand lägger upp en plan för olika krissituationer 
som kan uppstå.  
     
Lena Carlsson (2010) ser också fara i att endast en person ansvarar för 
företagets blogg och andra sociala medier. På så sätt blir företaget mycket 
sårbart om det skulle bli så att personen avslutar sin anställning på företaget 
och hela dess närvaro i sociala medier skulle falla. Ett annat vanligt exempel 
är att en person bygger sitt eget varumärke i företagets kanaler istället för 
företagets. På så sätt tar han/hon med sig varumärket till sin nästa arbetsplats 
och det gamla företaget får börja om från början. Det hon vill understryka är 
att det är alltid bra att ha några olika personer som brukar företagets olika 
kanaler inom sociala medier så att inte all aktivitet hänger på endast en 
person.  
 
Annica Ljungberg (2010) ser också ett vanligt misstag av företag, att de 
fortsätter med traditionell marknadsföring även i sociala medier. Att 
företagen, till exempel, går in och arbetar med megafonmarknadsföring på 
Facebook och trycker ut sina budskap. Företaget vet inte riktigt hur de skall 
agera för de har inte undersökt kanalen närmare och fortsätter som de gjort 
innan. De flesta av oss vill följa intressanta företag på Facebook men 
samtidigt är det ingen som vill bli nedspammad. Blir vi det så väljer vi bort 
att följa eller ta emot mer meddelande från företaget. Något som även Weber 
(2009) understryker när han pekar på att det inte längre handlar om att föra ut 
företagets berättelse. Utan vad som räknas är kundens talan. Företag måste bli 
mer transparenta och förtjäna tilltro och bygga upp ett förtroende inför sina 
kunder för att på så sätt bygga upp ett starkt varumärke.  
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Nina Offen (2010) lyfter fram en annan aspekt. Hon ser inga direkta faror 
med att företag nyttjar sociala medier i marknadsföringssyfte, dock kan hon 
känna sig stressad som ansvarig för de sociala medier på sitt företag. Stressen 
över att hålla ett jämt nyhetsflöde ut från företaget in i de sociala medierna. 
Hon ser att det ständiga nyhetsflödet är viktigt. Hon jämför också med att 
inom traditionella medier kan hon arbeta med en text i några veckor och 
sedan när den är klar, kan hon återanvända den gång på gång. I sociala 
medier känner hon att det måste komma med nytt material kontinuerligt och 
detta leder då till en viss stress. Detta är en naturlig känsla om vi utgår ifrån 
vad Baekdal (2010) pekar på, att arbetet med de sociala medierna aldrig tar 
slut. Till skillnad från traditionella marknadsföringsaktiviteter, som vanligtvis 
är tidsbestämda projekt med kampanjer och event, fortlöper arbetet i sociala 
medier varje dag. Ju mer aktivitet desto bättre.   
    
4.12 Manipulation i sociala medier 
 
En intressant fråga som min handledare tog upp, berörde ämnet manipulation 
i sociala medier. Det är heller inget som står skrivet om i böcker och därför 
ville jag undersöka detta närmare. Förekommer manipulation inom de sociala 
medierna och hur det i så fall går till? 
 
Lena Carlsson (2010) har mycket svårt att se detta fungera på sikt. I sociala 
medier gäller samma regler som i verkligheten, producerar företaget 
skitprodukter så kommer inte kunden tillbaka. Så hon tror att det är svårt att 
manipulera, för i längden är en missnöjd kund alltid en missnöjd kund. 
 
Russel Clark (2010) håller med Lena Carlsson (2010) och menar att internet 
är så pass stort så om du börjar med lögner och manipulation så finns det 
läsare som snabbt ser igenom detta och bevisar att det bara är manipulation. 
John Beijar (2010) berättade om fall på Wikipedia, där företag gått in och 
skrivit om sitt egna företag, censurerat och även skrivit säljande texter. Sen 
har man spårat IP-numret och sett att redigeringen kom från ett visst företag. 
Och när det har kommit fram tappar företaget väldigt mycket av sin 
trovärdighet. 
 
Annica Ljungberg (2010) antar att manipulation förekommer men att det är 
något de absolut inte rekommenderar. Hon menar att det finns en väldigt stor 
fara med att arbeta på det sättet om det skulle komma fram. 
 
4.13 Framtid 
 
Det är näst intill omöjligt att veta hur utvecklingen kommer se ut inom 
sociala medier och vilka marknadsföringsmöjligheter som kommer att öppnas 
upp inom området. Men Annica Ljungberg (2010) ger sig på ett försök och 
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försöker tyda de tendenser som finns för att förutspå i vilken riktning det 
kommer att gå åt.  
 
Annica Ljungberg (2010) tror mycket på sökmotorer och deras utveckling. 
Inom de närmsta åren kommer sökningarna på internet att bli mer precisa och 
vi kommer på ett enklare sätt hitta det vi söker. Därför kommer betydelsen av 
nyckelord eller keywords att framöver bli allt viktigare.  
 
Vidare tror hon mycket på information och hur företag hanterar den. De 
företag som kan hantera sin information på bästa sätt blir de som får störst 
makt. Likt att det finns miljöcertifiering idag kommer det kanske finnas 
informationscertifiering så att företag inte bara sprider all den insamlade 
informationen till obehöriga. 
 
Annica Ljungberg (2010) ser också att det blir allt lättare att förklara vilken 
nytta sociala medier kan göra för företag. I och med att fler lyckade uppdrag 
genomförts kan hon börja visa för kunder med tydliga fall, på vilka sätt vi 
kan arbeta med marknadsföring via nya digitala medier. 
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5. Diskussion 
 
Här diskuterar jag utifrån undersökningens referensram och intervjupersonernas 
svar. Här följer min tolkning kring utfallet i ett diskussionskapitel. 
 
5.1 Sociala medier som marknadsföringsverktyg 
 
Vad jag förstått efter läst litteratur, finns det svårigheter i att hitta en klar och 
tydlig definition av begreppet sociala medier. Ämnesområdet är nytt och även 
brett, vilket vi brukar utifrån en mängd olika syften, dels privat men även i 
affärsmässiga. I min undersökning har jag valt att främst se på sociala medier 
ur ett affärsmässigt perspektiv. De intervjupersoner jag har använt mig utav 
har utgått från samma perspektiv. De har samtliga liknande uppfattningar om 
sociala medier som överensstämmer med Wikipedias (2010-05-23) 
definition: ”de aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 
användargenererat innehåll”. Denna definition är något jag också ställer mig 
bakom. 
 
Huvudtemat för internet är idag, som Tim O´Reilly menar med webb 2.0 och 
som även samtliga intervjupersoner berättade, att det är användarna som står 
för innehållet. Och det internetanvändarna producerar blir något som 
benämns som användargenererat innehåll. Vi kan själva skapa texter i 
bloggar och videos på YouTube och på så sätt berätta för andra 
internetanvändare vilka erfarenheter vi har av en viss produkt, tjänst eller 
varumärke. Det finns flera olika sidor på internet där människor recenserar 
produkter och som har stor betydelse för andra internetanvändares köpbeslut. 
Våra egenproducerade material sprider vi genom vårt nätverk, som sedan kan 
spridas vidare i våra läsares nätverk och så vidare. På så vis kan ett budskap, 
på mycket kort tid, spridas till ett stort antal människor. Idag är det viktigare 
än någonsin att företag arbetar aktivt med att skapa nöjda kunder och att de 
har en fungerande support. Är det inte så, kan dålig publicitet om företaget 
snabbt spridas och leda till försämrad image och försäljning som kan ta lång 
tid att bygga upp igen. 
 
Vad som är viktigt att inte glömma bort är att sociala medier är uppbyggt för 
människor att kommunicera mellan varandra, att det är nätverkande mellan 
människor som är dess främsta syfte. Som Lena Carlsson (2009) 
understryker, företag måste vara försiktiga med rollen som säljare och bör ta 
av sig säljhatten när de agerar i sociala medier. Det är inte att föredra att 
företag trycker ut sina budskap i dessa kanaler. Det handlar snarare om att 
skapa en relation till sina följare, fans eller medlemmar. Som företag idag, 
anser jag det är viktigt att vi belönar de människor som valt att följa oss i de 
sociala medierna. Vi får inte glömma bort den otroliga förmånen för företag, 
att människor av egen fri vilja, väljer att följa ett företag och tillåter det att 
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fylla dess egna privata flöden med företagsinformation. Därför måste företag 
ge något tillbaka till sina följare annars tappar de intresset och slutar att 
lyssna (följa).  
 
5.2 Dialog med kunder 
 
Vi kan på flera olika sätt använda oss utav företagets nuvarande kunder eller 
potentiella kunder i sociala medier. Gång på gång ser jag framgångsrika 
exempel där företag lyckas nyttja kunder till att verkligen hjälpa företaget till 
framgång, kunden blir en extra medarbetare. Egentligen är det bara 
kunskapen om sociala medier och kreativiteten som avgör på vilket sätt 
företaget kan få en extra skjuts av dess anhängare på internet. Ett bra exempel 
är HM som använder sin grupp på Facebook som fokusgrupp. Ett verkligt fall 
som Annica Ljungberg (2010) presenterade och som jag personligen tycker 
visar mycket bra på vad sociala medier kan åstadkomma. Med över 2 
miljoner fans (2010-05-24) har företaget stora möjligheter att använda sig av 
medlemmarna. Och det gör dem. HM ställer frågor till medlemmarna, vilka 
stilar de vill bära nästa säsong, vilka plagg och färger de vill använda. På så 
sätt kan inköparna på HM få en otrolig hjälp med att skapa sig en förståelse 
kring vad folk vill ha och vad de kommer att köpa. Känna av efterfrågan helt 
enkelt och även planera sina beställningar till fabrik. Som Johan Beijar 
berättade så vill människor känna sig delaktiga och i fallet med HM får deras 
kunder verkligen vara med att påverka. HM skriver mycket personligt och 
vardagligt till sina medlemmar och tackar för all positiv kritik samtidigt som 
de bemöter den negativa kritiken som kommer in. HM för en dialog med sina 
kunder. På så sätt blir HM en person snarare än ett företag, vilket jag anser är 
ett förhållningssätt som företag bör anamma för att lyckas i de sociala 
medierna. Jag vill gärna använda HM som ett typexempel på hur vi kan och 
bör använda sociala medier.  
 
Företag kan också använda sina medlemmar eller följare till att sprida sitt 
egna budskap. Och att få sitt budskap att spridas på internet är vad vi som 
marknadsförare hela tiden bör sträva efter. För att vi skall lyckas med denna 
virusliknande spridning på internet, gäller det enligt Annica Ljungberg 
(2010), att innehållet väcker ett engagemang hos mottagaren. Enligt Funk 
(2009) gillar vi inte att ”spamma” våra medlemmar i vårat egna nätverket, 
utan vi delar bara med oss av ett budskap om det ger oss själva och 
mottagaren ett värde som vi gemensamt delar. Därför tror jag inte på en 
enkelriktad kommunikation i de sociala medierna, utan det måste vara något 
mer, något där mottagaren får ett behov tillfredställt.    
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5.3 Vi lämnar megafonen 
 
Som tidigare har kommit fram i undersökningen, ser vi att det är vanligt 
förekommande att företag använder sig av megafonmarknadsföring eller 
push-marknadsföring. Att traditionell marknadsföring är ett fungerande 
arbetssätt för marknadsföring i sociala medier stämmer inte alls överens med 
den uppfattning jag har fått fram i undersökningen. Marknadsföring i de 
sociala medierna bör bygga på relationer där företaget gemensamt med 
mottagaren tillsammans skapar ett värde. Detta visar på att stor del av 
företagen idag inte vet riktigt hur det skall agera i de nya digitala kanalerna.  
I många fall är det förmodligen så som Russel Clark (2010) säger, företag har 
fått förklarat för sig att de måste ut i sociala medier men de vet inte hur det 
fungerar så därför fortsätter de agera som de gjort i traditionella medier. På 
den punkten är det viktigt att företagen lär sig hur sociala medier fungerar 
och hur vi uppträder i de digitala kanalerna. Genom att ”spamma” människor 
med säljtexter och reklam, som många företag idag gör, kommer det att sluta 
med att människor tröttnar på företaget och avsluta sitt medlemskap. På så 
sätt förlorar företaget en mycket bra möjlighet att kunna påverka en individ 
till en mycket liten kostnad.  
 
Vi får inte glömma att sociala medier handlar om kommunikation mellan 
människor i första hand, vilket betyder att företagen måste gå in i sociala 
medier med en mer mänsklig och ödmjuk framtoning. Men vi får heller inte 
glömma att sociala medier är ett nytt sätt som kräver ett omvänt sätt att 
marknadsföra sig på, att företag är osäkra på hur de skall kommunicera här 
får vi ändå ha förståelse för.  
 
Trots att kanalerna inom de sociala medierna oftast är helt gratis, så går det åt 
resurser för att aktivt arbeta med dem för att kommunicera med sitt företag. 
Den största utgiften, som många företag inte är medvetna om, är de 
personaltimmar som går åt att underhålla och uppdatera företagets olika 
konton. Vi kan inte starta en social mediekanal och tro att den skall sköta sig 
själv, enligt John Beijer (2010). Återigen ser vi betydelsen av att nya aktörer 
skaffar sig förkunskaper om vad sociala medier handlar om. Vet företag inte 
hur mycket tid det tar att fylla de sociala mediekanalerna med innehåll, 
kommer de att bli negativt överraskade och kanske missa sociala medier som 
en utmärkt kommunikationskanal för företag att använda sig utav.  
 
Russel Clark (2010) pekade på att det råder en viss förvirring angående vad 
som kostar och inte kostar när vi etablerar oss i sociala medier. Förr var det 
90 % av företagets marknadsföringsbudget som gick till mediekanalerna de 
använde sig utav och 10 % till kreation. Idag är det ofta en omvänd situation 
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när vi diskuterar marknadsföring i de sociala medierna. Detta resulterar i att 
företag måste se över sin marknadsföringsbudget för att kunna planera sin 
marknadsföring i de sociala medierna.  
  
 
 
5.4 Risker och faror med sociala medier 
 
Enligt den litteratur som är skriven kring sociala medier så finns det få 
aspekter för företag att egentligen oroa sig för när det kommer till att etablera 
sig i de sociala medierna. Men om vi ser närmare på intervjupersonernas svar 
så finns det några punkter att beakta.  
 
Som i så många andra fall så är det okunskapen som är den största faran. Den 
viktigaste aspekten som företag bör beakta är att läsa på och testa sociala 
medier i mindre skala för att misstag kan minimeras när den riktiga 
lanseringen görs. Företag bör förstå att om de beslutar sig för att gå ut via 
sociala medier så kommer de automatiskt att öppna upp en kanal för 
internetanvändare att publikt kritisera företaget. Därför är det viktigt att 
företaget har produkter eller tjänster som de kan stå för och att de kan bemöta 
den kritik som kan tänkas hamna i företagets sociala medier. Företag bör 
lägga upp en plan för hur kritik skall bemötas.  
 
Sociala medier beskylls ofta för att det är deras fel att företaget får negativ 
kritik mot sig. Men det är inte kanalernas fel utan det handlar snarare om att 
företaget inte sköter sig. Och genom då sociala medier, kan företaget ta reda 
på vad kunderna egentligen tycker och förhoppningsvis göra något åt det.  
Men är kritik verkligen ett problem som företag behöver vara så rädda för? 
Här ser jag en utmärkt chans för företaget att kunna bemöta kritik och försöka 
svara missnöjda kunder och rätta till möjliga problem. Klarar företaget att 
göra detta, vinner de mycket trovärdighet hos sina kunder. Har företaget 
öronen öppna kan de ta vara på kritiken och på så sätt göra bättre produkter 
och tjänster i framtiden. Väljer man att inte bemöta klagomålen, som vi har 
läst exempel om, så kommer förmodligen missnöjet bara växa och bli större 
och även spridas i en okontrollerad form på internet.  
 
Russel Clark (2010) pekar på tre centrala ord för att vända en missnöjd kund i 
de sociala medierna: lyssna, svara och belöna. Jobbar företaget stenhårt efter 
de ledorden har de stora möjligheter att vända en missnöjd kund till att istället 
få en högre trovärdighet och en starkare relation till företaget.  
 
Jag tycker inte att företag skall vara rädda för att lyfta på locket. Att kunder 
kommer med feedback och engagerar sig måste ses som något positivt. Att 
företaget samtidigt har möjlighet att publikt visa vad de gör för att åtgärda 
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problemen måste ses som något positivt för företaget. Russel Clark (2010) 
pekade på att det handlar mycket om en generationsfråga. VD och 
styrelseposter innehas av människor i åldern 50+ och är inte vana vid att 
öppna upp företag och publikt ta emot kritik. Men i framtiden kommer det 
förmodligen att se annorlunda ut och företag kommer bli bättre på att stå till 
svars inför sina kunder. 
 
En annan fara med själva arbetet med sociala medier kan vara, enligt Lena 
Carlsson (2010), att det endast är en person som ansvarar för underhållet och 
driften av de sociala mediekanalerna. På så vis kan det bli ytterst 
problematiskt om personens anställning på företaget upphör. En annan fara 
med att låta en ensam person sköta de sociala medierna på ett företag, är att 
individen bygger på sitt personliga varumärke istället för företagets. Sker 
detta så kommer personen ta med sig sitt personliga varumärke till nästa 
arbetsgivare om individen anställning skulle upphöra. Med de två exemplen 
vill jag påvisa att det är viktigt för företag att låta flera personer internt i 
företaget vara med och administrera och producera material i de sociala 
medierna. Jag förespråkar att flera olika människor från företaget engagerar 
sig i företagets närvaro i de sociala medierna för att företagets skall kunna få 
ut så mycket om möjligt av det.    
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6 Resultat 
 
Här sammanställer jag vad undersökningen kommit fram till. En kortfattad version 
av det resonemang som fördes i diskussionen. Här vill jag också svara på den 
frågeställning som jag ställde i inledningskapitlet. 
 
6.1 Hur bör företag agera i sociala medier idag? 
 
Sociala medier är först och främst till för människor som vill kommunicera 
med varandra. Detta är en väldigt viktig faktor att ta hänsyn till.  Om företag 
skall lyckas med sina marknadsföringsinsatser, bör företaget ta av sig 
säljhatten och blir mer personliga. Företag bör lämna den traditionella 
marknadsföringen bakom sig och sluta skjuta ut budskap som är störande för 
mottagaren. 
 
Marknadsföring i sociala medier handlar om att skapa relationer och att föra 
dialog med sina kunder. Företaget bör belöna de kunder som väljer att följa 
företaget i de nya digitala medierna.  
 
Genom sociala medier kan vi knyta kunder till vårt nätverk och på så sätt ta 
vara på kundernas röster. Ett utmärkt forum där företaget på olika sätt kan 
ställa frågor, besvara frågor, stärka trovärdigheten, stå till tjänst och på olika 
sätta informera om företagets produkter eller tjänster. 
 
Arbetet med sociala medier tar aldrig slut. Sociala medier är en aktiv kanal 
som kräver ständig uppdatering för att följarna inte skall tappa intresse. För 
att våra budskap skall spridas krävs det att det väcker ett engagemang hos 
mottagaren och stämmer överens med hans/hennes intresse. 
 
6.2 Finns det faror för företag att agera i de sociala medierna? 
 
Enligt litteraturen så finns det inte några direkta risker med att etablera sig de 
sociala medierna för företag. Om vi däremot ser till intervjupersonerna är de 
av en annan uppfattning. Ofta är det okunskap om just sociala medierna som 
gör att företag agerar på sätt som inte hjälper dem i sin marknadsföring. Jag 
rekommendera företag som är nyfikna på sociala medier för sitt företag att 
börja i liten skala och lära sig de normer som finns i här idag.    
 
Det finns däremot risker med att inte finnas där för kunderna. Finns företaget 
i de sociala medierna får de räkna med att negativ kritik kan komma in. Och 
då är det viktigt att lyssna, svara och belöna de missnöjda kunderna för att 
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rätta till problemet. Svarar inte företaget på kritiken kommer förmodligen 
kundens besvikelse övergå till ilska och spridas i en okontrollerad form på 
internet. Öppna upp företaget och gör det så transparent som möjligt och bjud 
in till diskussion. På så vis kommer företagets trovärdighet att stärkas hos 
kunderna.  
 
Trots att kanalerna inom de sociala medierna inte kostar mycket eller är helt 
gratis så kräver de resurser från företaget i from av arbetstimmar av 
personalen. Sociala medier sköter sig inte av sig självt som många företag 
tenderar att tro.  
 
Det är också att rekommendera att flera personer ansvarar för företagets 
närvaro i de sociala medierna. Detta främst för att kanalerna inte skall 
upphöra eller påverkas av att en medarbetare på företaget avbryter sin 
anställning eller bygger på sitt personliga varumärke istället för företagets. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide till SCP, Kreafon, XLNT Communication: 
 
1. Kort företagspresentation: 
 
2. Berätta om företagets egen närvaro på internet samt i de sociala medierna: 
- Hur kommer det sig att ni är så aktiva där? 
 
3. Hur definierar du begreppet sociala medier? 
 
4. Finns det några vanliga missuppfattningar kring begreppets innebörd tror 
du? 
 
5. Hur kan företag agera i sociala medier för att stärka sitt varumärke/image? 

-‐ Har	  du	  några	  konkreta	  case	  ni	  har	  jobbat	  med?	  

6. Vilka är de webbtjänster, just nu, som är mest användbara för företag att 
använda sig utav i sin marknadsföring anser du? 
- På vilket sätt lämpar sig denna webbtjänst för marknadsföring? 
 
7. Finns det branscher som gynnas mer än andra att aktivt arbeta med sociala 
medier i sin marknadsföring? I så fall vilka och varför? 
 
8. Hur ser du på skillnaden mellan traditionell marknadsföring (tex via radio-
spots, TV-reklam, tidningsannonser) och marknadsföring i de sociala 
medierna?  
 
9. Hur ser du på att kombinera traditionell marknadsföring och 
marknadsföring via sociala medier? 
 
11. Vad finns det för faror med att företag använder sociala medier som 
kommunikationskanal? 
 
12. Vad gör vi om dåliga ord börjar spridas om företaget på internet? 
 
13. Finns det några vanliga misstag företag gör inom sociala medier? 
 
14. Hur kan vi utforma våra budskap för att få spridning på internet?  
 
16. Fungerar marknadsföring i sociala medier i B2C såväl som B2B? 
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Intervjuguide Nina Offen: 
 
1. Kort företagspresentation.  
 
2. Redogör för hur företaget marknadsför sig idag? 
 
3. Vilket är syftet med företagets marknadsföring? 
 
4. Vilka är era kunder? 
 
5. Hur definierar du begreppet sociala medier? 
 
6. Berätta om företagets närvaro på internet samt i de sociala medierna: 
 
7. Hur kommer det sig att ni började använda er utav sociala medier? 
 
8. Vilka är de största fördelarna med att kommunicera genom sociala medier?  
 
9. Ställs det nya krav på marknadsföringen i de sociala medierna till skillnad 
från marknadsföring i traditionella medier? I så fall vilka? 
 
10. Finns det nackdelar med att kommunicera genom sociala medier? 
 
11. Uppmanar ni på något sätt era mottagare att sprida vidare er information 
som ni skickar ut? 
- Om ni gör det, hur gör ni det? 
 
12. På vilka sätt kan kunder och övriga intressenter interagera med er på 
internet? 
 
13. Använder ni sociala medier för internkommunikation på ert företag och i 
så fall hur? 
 
14. Använder ni sociala medier i något annat hänseende för företagets 
vinning? 
 
15. Hur kommer ni marknadsföra ert företag inom de närmaste åren? 
 




