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Sammanfattning 
Sociala medier innebär nya möjligheter för företagen. Mindre företag har 

samma tillgång till sociala medier som större företag. Allt fler mindre 

företag använder sig av sociala medier för att interagera med kunder och 

andra intressenter. Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka 

sociala medier som används av mindre företag och vilken betydelse de har 

för företagen. Vi har även för avsikt att studera vilka utmaningar och 

möjligheter de möter, samt vilka strategier de använder för att kommunicera 

med kunderna via sociala medier. Med en abduktiv och hermeneutisk ansats 

har en kvalitativ undersökning genomförts. Våra teoretiska och empiriska 

studier utmynnade i ett resultat från vilket vi kunde dra följande slutsatser: 

Mindre företag föredrar att använda sig av Facebook, bloggar, YouTube 

och Twitter framför andra typer av sociala medier, för att kommunicera 

med sina kunder. De använder dessa medier för att informera om produkter 

och olika event. Flera av företagen anordnar även tävlingar. Sociala medier 

används även för omvärldsbevakning. Trots att närvaron i sociala medier är 

mycket tidskrävande anser samtliga att det är värt det. Det ger dem 

möjlighet att nå ut med information till kunderna snabbt och de kan även få 

snabb feedback. En tydlig strategi som samtliga företag har är att vara 

mycket aktiv och uppdatera ofta. De risker som finns med att negativ kritik 

lätt kan spridas om företaget bland allmänheten ser de inte som något större 

hot. De anser dock att det viktigt att bemöta kritiken snabbt och försöka få 

kunden nöjd. På så vis kan situationen istället vändas till något positivt och 

visa alla kunder att företaget snabbt åtgärdar eventuella brister. 

Att sociala medier används av företag i interaktionen med kunderna samt 

för omvärldsbevakning är en relativt ny företeelse, vilket även vår 

undersökning visar. Det finns dock ett mycket stort intresse bland mindre 

företag att använda sig av dessa medier. De ser möjligheterna att skapa 

bättre relationer med nuvarande kunder, samt att även locka till sig nya 

kunder.  

 



   
 

   
 

Abstract 
 

Title: Social Media – And customer interaction in smaller firms 

Seminar date: 2011-06-10 

Course: Information Logistics, D-level. 

Authors: Marie Stenhammar and Ulrika Carlsson 

Advisor: Jaime Campos 

Key words: Social Media, Web 2.0, Co-creation, Viral marketing, Word of 

Mouth, smaller firms 

Purpose: This paper aims to describe the relevance of social media to 

smaller firms, the challenges and opportunities they face and what strategies 

they use, in the interaction with their customers. 

Methodology: The study is qualitative in nature and has an abductive 

approach. The empirical material consists of in-depth interviews with 

chosen companies and Internet observations.  

Theoretical perspectives: Social Media, Web 2.0, Co-creation, Viral 

marketing, Word of Mouth 

Empirical foundation: The study takes its empirical base from in-depth 

interviews with representatives from the small companies and internet 

observations connected to these.  

Conclusions: Smaller companies have great interest in social media. They 

preferably use Facebook, blogs, YouTube and Twitter. Their strategy is 

mainly to be very active and update their social media regularly. The 

opinion of the companies is that social media offer several possibilities such 

as stronger relationships with customers and the ability to collect 

information about the market. 



   
 

   
 

Förord 
 

Vi vill i detta förord rikta ett stort tack till alla de personer som tagit sig tid 

och låtit sig intervjuas, trots den hektiska tillvaro som råder på mindre 

företag. Utan era bidrag hade inte detta arbete varit möjligt att genomföra.  

Ett stort tack riktas även till vår handledare som väglett oss i vårt arbete och 

gett oss värdefulla synpunkter. 

Uppsatsperioden har varit en mycket lärorik och givande process som har 

gett oss en bättre förståelse för sociala medier och vår förhoppning är att 

uppsatsen även skall ge dig som läsare en behållning. 

Ljungby, maj 2011 
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1. Introduktion  
I introduktionen ges först en kortare inledning till sociala medier och därefter 

redogörs för tidigare forskning. Problemformulering, syfte och 

avgränsningar, målgrupp och definitioner följer därefter. Kapitlet avslutas 

med definitioner. 

1.1 Inledning 

Förr träffade människor sina vänner och bekanta ansikte mot ansikte och de 

berättade för varandra om negativa och positiva upplevelser. De tipsade 

varandra om vilka produkter de tyckte var bra och vilka som var mindre bra. 

Samma sak sker idag, men med skillnaden att det inte stoppar vid grannarna 

eller arbetskompisarna. Idag kan en persons kontaktnät bestå av hundratals 

människor och information kan spridas mycket snabbt, nästan helt utan 

geografiska begränsningar. Via ny teknik och genom sociala medier har 

människor fått helt nya möjligheter att utbyta information och åsikter. Många 

av de sociala interaktionerna på Internet handlar om företag och de kan vara 

både positiva eller negativa.  

Kunderna är inte längre hänvisade till företagens reklam, utan de kan snabbt 

ta del av hur andra kunder upplever både företaget och dess produkter. För 

företagen innebär utvecklingen både möjligheter och risker. De sociala 

medierna erbjuder nya tillfällen att synas, att kommunicera och att skapa 

kundrelationer. Clara Shih (2011), författare till boken ”The Facebook Era”, 

hävdar att Facebook i många fall är ett bättre verktyg för att skapa 

kundrelationer än många av de traditionella systemen, eftersom användaren 

bjuds in till en konversation med företaget.  

Mindre företag har samma tillgång till sociala medier som större och Internet 

har en utjämnande effekt mellan små och stora företag, menar Friedman 

(2007). Innan Internet existerade hade stora och små företag ofta helt olika 

förutsättningar. Ett stort företag som kanske hade hundratals fysiska butiker, 

hade en helt annan situation än ett mindre som kanske hade en eller två 

butiker. För det mindre företaget var det svårt att nå samma spridning och 

konkurrera med större företag. Nuförtiden kan mindre företag ha samma 

möjligheter som stora företag att nå kunder med innehållsmässigt rik 

information, om sina produkter, både nationellt och internationellt. (Evans 

och Wurster, 1999) 

I en undersökning, genomförd av Mershon (2011), av 3 342 stycken företag, 

varav 47 procent var mindre företag, visade på att en närvaro i sociala medier 

gav bättre resultat för småföretagare jämfört med större företag. De mindre 

företagens aktiviteter i sociala medier ledde dubbelt så ofta till nya kontakter 

och 48 procent svarade att de har sett en ökad försäljning, som ett direkt 
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resultat av deras aktiva närvaro inom de sociala medierna. För 58 procent av 

de mindre företagen hade även marknadsföringskostnaderna minskat. 

Sociala medier har blivit en trend och allt fler företag undersöker hur de kan 

använda dessa medier för kommunikation och interaktion med kunderna. 

Många företag informerar om att de är närvarande inom sociala medier. Bara 

Facebook har 600 miljoner medlemmar och är den näst mest trafikerade 

sajten av alla (Ahmad, 2011). Följaktligen uppstår det en mängd 

affärsmöjligheter genom att interagera i sociala medier, enligt Brian Clifton i 

en artikel i IDG (2010). 

Utvecklingen av sociala medier och tillgången till användarvänliga 

applikationer har gjort att människor inte längre enbart använder Internet för 

att skaffa sig information. De har blivit mer aktiva och genererar även själva 

information. Det är enkelt för konsumenter att delge sina åsikter till 

omvärlden och de kan ge både negativ och positiv kritik om företag och deras 

produkter. Mycket marknadsföring görs således direkt i sociala medier 

utanför företagens kontroll, vilket kan få allvarliga konsekvenser för ett 

företag. De företag som bemöter det som skrivs om dem i sociala medier har 

dock mycket att vinna.  

Genom utvecklingen av Internet-tekniken och webbaserade tjänster går 

webbaserade program mot en ny trend, Web 2.0. Begreppet Web 2.0 

myntades av Tim O'Reilly (2007). I Web 2.0-applikationer är samverkan och 

användargenererat innehåll två viktiga funktioner. Begreppet Web 2.0 har 

använts som ett samlingsord för nästa generation av program, tjänster och 

affärsmodeller på Internet. I grunden bygger det på att Web 2.0 tjänster ska 

ge användarna stort inflytande över innehåll och möjlighet att samverka med 

andra användare. Web 2.0 har fått många olika definitioner med tiden, men 

vad definitionerna har gemensamt är att användaren själv är med och bidrar 

till webbplatsens innehåll.  

Utvecklingen av Web 2.0 har skapat förutsättningarna för utvecklingen av 

sociala medier så som Facebook, Twitter, YouTube, med flera. Att 

kommunicera via Internet är inget nytt, men ny teknik och framväxten av 

olika sociala medier har gjort att det går snabbt och enkelt att kommunicera, 

samt byta erfarenheter med andra konsumenter. Om man har åsikter om en 

produkt är det lätt att sprida dessa till omvärlden genom exempelvis bloggar 

eller andra diskussionsforum. (Carlsson, 2009).  

Kanske finns det företag som inte ser någon mening med att engagera sig via 

sociala medier, men den sociala webben är för omfattande för att ignorera 

och enligt Carlsson (2010) visar statistiken att användarna inte längre bara 

återfinns i yngre åldersgrupper. Allt fler företag börjar uppmärksamma vilka 

möjligheter som finns med sociala medier och de har blivit mer aktiva. På 

http://www.youtube.com/
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senare år har antalet företag som har startat företagsbloggar, Facebook-sidor 

och liknande ökat stadigt. De har börjat upptäcka hur sociala medier kan 

användas för att bygga relationer med sina kunder och omvärlden, stärka 

varumärken samt skaffa sig konkurrensfördelar. Sociala medier handlar inte 

om teknik. Det handlar först och främst om kommunikation och 

relationsskapande. (Carlsson, 2009).  

1.2 Tidigare forskning 

Sociala medier är ett relativt nytt forskningsområde, även om det under 

senare tid har kommit en del akademisk litteratur inom området. Från början 

var det privatpersoner som drev utvecklingen av de sociala medierna, medan 

företagen först på senare år blivit mer aktiva inom sociala medier. Troligtvis 

kan det vara en orsak till att det finns färre studier kring området om hur 

företag använder sociala medier. Nedan redogör vi för tidigare forskning. 

Jacobs och Nakata (2010) anser att utvecklingen vid införandet av sociala 

medier inom ett företag, bättre kan förstås genom att använda de olika 

stadierna i deras ramverk för tillväxt. Det kan ge en färdplan för förbättringar, 

samt hjälpa till vid planering och utveckling av organisationers 

informationssystems-strategi. I sin studie har de byggt vidare på Earls 

tillväxtmodell. När företag nått full omvandling och blivit mogna sociala 

företag, samt allteftersom ny teknik utvecklas, är det nödvändigt att se över 

de sex stegen i ramverket och försöka anpassa sig till de senaste kraven från 

kunder, leverantörer, partners och anställda.  

Fischer och Reuber (2011) har gjort en kvalitativ studie på hur sociala medier 

påverkar företagarna, genom att studera hur användningen av ett socialt 

medium, Twitter, kan utlösa effektivt entreprenörtänkande och handlande. De 

har skaffat sig bättre förståelse för vilka villkor som kan underlätta 

entreprenörtänkande och entreprenörbeteende, vid företagarnas användning 

av sociala medier. De har även studerat hur engagemang i sociala medier 

förhåller sig till olika aspekter av entreprenörskap, vilket i förlängningen kan 

skapa nya möjligheter att utveckla nya företag, marknader eller branscher.  

Lim, Trimi och Lee (2010) har i en studie undersökt förhållandet mellan 

anammandet av Web 2.0 och entreprenörsanda. En multivariat variansanalys 

(MANOVA) genomfördes med en oberoende variabel som bestod i graden av 

hur snabbt Web 2.0 anammades och som beroende variabel användes 

entreprenörsanda, mätt med fyra variabler: nytänkande, risktagande, 

självständighet och konkurrensaggressivitet. Resultaten visade att det fanns 

betydande skillnader i entreprenörsanda, totalt och för varje dimension, 

mellan de två grupperna (snabba/långsamma anammare av Web 2.0). De som 

snabbt och i hög grad tillägnade sig Web 2.0 hade en starkare 

entreprenörsanda i termer av alla de fyra variablerna i studien. 
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Andriole (2010) har i en artikel beskrivit sin forskning som syftar till att mäta 

effekten av vilka affärsvärden som wikis, bloggar, podcasts, social taggning, 

mashups, sociala nätverk, virtuella världar, crowd sourcing, och RSS-filter, 

dvs. alla Web 2.0-teknologier, skapar. Hans resultat visar att väl utvecklad 

kan teknologin göra så att företagen når kostnadseffektivitet, ökar sin 

produktivitet och slutligen sina konkurrensfördelar. Studien baseras på 

datainsamling, genom intervju, observation och enkäter, från sex utvalda 

företag och branscher, främst i USA, inom sex olika verksamhetsområden: 

kunskapsstyrning, snabb applikationsutveckling, kundvård, samverkan/ 

kommunikation, innovation och utbildning. Resultatet visar på att det råder 

en försiktighet och skepsis, men också att samarbete och kommunikation ger 

ett betydande bidrag till organisationen. wikis, bloggar och RSS-filter har 

haft störst påverkan, medan virtuella världar praktiskt taget inte påverkar alls. 

Säkerhet är fortfarande ett problem, medan kommunikation och samarbete i 

allmänhet betjänas väl av Web 2.0-teknologi.  

Afrasiabi Rad & Benyoucef (2010) har tagit fram en modell för att skapa 

förståelse för social handel. Modellen är en vägledning i att utnyttja kraften i 

sociala nätverk för alla aktörer (företag, utvecklare och kunder) inom social 

handel och den skapar förutsättningar för företag att förbättra sina 

marknadsföringskampanjer samt öka försäljningen.  

En studie av Brown, Broderick och Lee (2007) inom Word of Mouth (WOM) 

kommunikation, visar att individer uppfattar själva websidorna som primära 

"aktörer" i det sociala nätverket och att sociala nätverk kan fungera som ett 

socialt ombud för individernas självidentifiering. 

Kaplan och Haenlein (2010) har delat upp sociala medier i en social och en 

mediekomponent. De ger också råd till företag, som vill satsa på sociala 

medier, om hur medierna används och om att vara social.  

Lee, De Wester och Park (2008) skriver i sin studie att de först granskar 

egenskaperna hos Web 2.0 för att sedan undersöka vilka möjligheter små 

företag har inom Web 2.0 eran. I sin studie beskriver de vilka möjligheter 

små företag får genom att börja använda och utnyttja Web 2.0. De ger också 

exempel på små företag i USA som använder Web 2.0, emellertid innehåller 

inte studien någon empirisk undersökning.  
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1.3 Problemformulering 

Användare av sociala medier kan fungera som informationsspridare, som 

möjliga ambassadörer eller vara potentiella kunder och de torde vara 

intressanta för de flesta företag att komma i kontakt med. De företag som 

väljer att inte involvera sig i sociala medier kommer, enligt Popovici och 

Buna (2009) att helt tappa kontrollen över vad som skrivs om dem på 

Internet. Istället för att vara rädda för den makt som konsumenterna 

nuförtiden besitter, tack vare ny teknik inom sociala medier, borde företagen 

se det som en möjlighet. De bör gå ifrån push strategin där man bombarderar 

kunderna med reklam som de kanske inte vill ha och istället satsa på 

pullstrategin där företagen drar nytta av sina kunders åsikter och på så vis får 

hjälp med marknadsföring genom olika sociala forum och medier. De som 

antar denna strategi har enligt Popovici & Buna (2009) större chanser att 

lyckas med kommunikationen med marknaden eftersom kunder hellre baserar 

sina beslut på information från andra konsumenter och anser den mer 

tillförlitlig än vanlig reklam från företagen. 

Ett annat område där företag kan dra nytta av möjligheterna med sociala 

medier är när de vill ha information om kunders köpvanor och åsikter. Många 

företag spenderar mycket pengar på marknadsundersökningar för att ta reda 

på vad konsumenterna tycker om vissa produkter eller vilka de senaste 

trenderna är. Denna information kan emellertid finnas gratis i exempelvis 

sociala medier där kunder är villiga att dela med sig av olika typer av 

erfarenheter och är öppna för varierande typer av frågor. (Carlsson, 2009) 

Även Parise och Guinan (2008) hävdar att web 2.0 har stor potential att skapa 

värde för företag som använder det effektivt. De anser också att företag 

behöver kommunicera med sina kunder via flera olika kanaler. Web 2.0 har 

förändrat människors användarvanor och syn på Internet. Tidigare ansågs det 

enbart vara en kanal för att sälja produkter, men idag är det ett virtuellt forum 

där information utbyts i realtid mellan företag och kunder.  

Att marknadsföra sig mot sina kunder har på senare år blivit allt svårare för 

företag då utbudet av produkter har ökat kraftigt, samtidigt som 

marknadsföringsmetoderna och sätten att kommunicera med kunderna på har 

förändrats. Enligt Singh et al (2008) har den ständiga fragmenteringen av 

olika media och den enorma mängd information som finns tillgänglig lett till 

att kunderna har blivit alltmer ointresserade av företagens reklam via 

traditionella medier. 

Även Popovici och Buna (2009) hävdar att människor har blivit mer kritiska 

till reklam och att de alltmer har börjat välja bort reklam när det finns 

möjlighet, till exempel genom datorprogram som blockerar reklam. 

Människor vill själva kunna välja vilken information de vill ha och försöker 
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ofta undvika standardförpackad information. Företag behöver därför utforma 

reklam och information på nya sätt för att nå fram med sitt budskap. 

(Carlsson, 2009) Nuförtiden har konsumenterna betydligt större möjligheter 

att välja med vilket företag de vill kommunicera. De kan också ofta välja den 

kanal och den tidpunkt som passar dem bäst. (Popovici & Buna, 2009) 

När allt fler företag kommer ut med information om att de nu finns på 

Facebook, att de har en egen blogg eller att de använder Twitter, väcktes vårt 

intresse för att skaffa oss kunskap om hur företagen använder de sociala 

medierna för att interagera med kunderna. För närvarande finns det få studier 

om hur sociala medier används av företag i praktiken och vid vår genomgång 

av tidigare forskning var det få studier som relaterade teorierna till empiriska 

undersökningar av företagens interaktion med kunderna via sociala medier. 

Någon tidigare forskning kring mindre företags interaktion med kunder via 

sociala medier grundad på en empirisk studie har vi inte funnit. Ambitionen 

med vårt arbete är att få en djupare förståelse för hur mindre företag använder 

sociala medier i interaktionen med kunderna, vilket leder oss vidare till 

studiens syfte och utformningen av våra forskningsfrågor. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka sociala mediers betydelse för mindre företag, vilka 

utmaningar och möjligheter de möter, samt vilka strategier de använder i 

interaktionen med kunderna. 

1.4.1 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor vi vill besvara med vårt arbete är: 

 Vilka sociala medier används och i vilken utsträckning? 

 Vilka strategier använder de i interaktionen med kunderna?  

 Vilka utmaningar och möjligheter möter de? 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att genomföra vår studie utifrån företagens perspektiv och 

kommer därmed inte att studera hur kunderna upplever interaktionen med 

företagen via sociala medier. De företag som studeras är mindre företag, med 

60 anställda eller färre. Denna studie beaktar endast interaktionen mellan 

företag och slutkonsumenter och inte interaktion mellan olika företag. Av 

tids- och kostnadsskäl har vi valt att intervjua personer på mindre företag i 

Västsverige.  
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1.6 Målgrupp 

Forskare som har ett intresse av hur mindre företag använder sociala medier i 

interaktionen med kunderna och söker en empirisk förankring för de teorier 

som vi redogör för under kapitlet teori, är vår vetenskapliga målgrupp. 

Studien riktar sig också generellt till de personer som har intresse av sociala 

medier. Dessutom är förhoppningen att vår studie skall vara av intresse för 

mindre företag, som redan använder sociala medier i interaktionen med 

kunderna eller som står i begrepp att börja använda sociala medier i detta 

syfte. 

1.7 Definitioner 

För att klargöra vad vi avser med olika begrepp har vi nedan valt att närmare 

förklara hur vi definierar mindre företag, interaktion och sociala medier. 

1.7.1 Definition av sociala medier 

Kaplan och Haenlein (2009) definierar Web 2.0 som en plattform som 

möjliggör utvecklingen av sociala medier, medan användargenererat innehåll 

skapas genom alla de sätt som människor använder sociala medier på. 

Slutligen definierar de sociala medier som en grupp av Internetbaserade 

applikationer, vilka bygger på de ideologiska och teknologiska grunderna i 

Web 2.0, som tillåter skapande och utbyte av användargenererat innehåll.  

1.7.2 Definition av mindre företag 

Enligt den officiella definition som SCB och EU använder är alla företag med 

färre än 50 anställda småföretag. Vad som betecknas som småföretag är 

heller inte konstant. Länge räknades alla företag upp till 200 anställda som 

“småföretag”. I vår studie betecknar vi företag med 60 anställda eller färre 

som mindre företag 

1.7.3 Definition av interaktion 

Interaktion innebär samspel, samverkan, det vill säga det är en process där 

grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. 

(Nationalencyklopedin, 2011) Enligt Slevin (2000) kan interaktion ske på tre 

olika sätt: 

Interaktion ansikte mot ansikte innebär att interaktion sker mellan individer 

som är närvarande samtidigt. Deltagarna kan vara både sändare och 

mottagare av information och de har tillgång till flera kommunikativa 

hjälpmedel. Interaktionen är dialogisk i sin karaktär. 

Medierad interaktion innebär att produktion och konsumtion av information 

inte sker samtidigt. Även här är det dock i form av en dialog på så sätt att det 

skapas ett tillfälle till respons. Denna form av interaktion innebär att 

deltagarna inte har tillgång till lika många kommunikativa hjälpmedel som 
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vid interaktion ansikte mot ansikte. Detta kan skapa flera olika problem, till 

exempel att man kanske inte vet när dialogen är avslutad eller att man 

kommunicerar samtidigt. 

Medierad kvasiinteraktion är vanligtvis enkelriktad och riktar sig till ett 

oändligt antal mottagare och hänförs till interaktion skapad av massmedia, 

exempelvis böcker, tidningar och TV. Websidor kan vara en form av 

medierad kvasiinteraktion, men många gånger finns det möjlighet att göra 

inlägg på en websida. Websidor kan således omfattas av både medierad 

interaktion och medierad kvasiinteraktion. Genom att kombinera ljud, text 

och video finns det dessutom större möjligheter att producera och ta emot 

information på olika sätt samtidigt. 

Den interaktion som sker på Internet omfattar alla dessa tre typer och 

gränserna blir allt mindre tydliga. Internet har gett upphov till nya former av 

interaktion som inte fanns tidigare. Sveningson et al (2003) hävdar att, genom 

att Internet kan överbrygga tid och rum ges en möjlighet att skapa en 

uppfattning av en samtidig närvaro i rummet som annars är förknippad med 

interaktion ansikte mot ansikte. Interaktionen via Internet skiljer sig dock på 

så vis att mottagaren inte har tillgång till icke-verbal information, som 

exempelvis förmedlas genom kroppsspråk och gester, vilket gör att den i 

detta avseende mer liknar medierad interaktion. Det faktum att Internet har 

förmåga att sända ut information till ett obegränsat antal mottagare gör att det 

även kan klassificeras som medierad kvasiinteraktion. Interaktionen på 

Internet innebär ofta att gränsen mellan produktion och konsumtion suddas ut 

eftersom alla användare kan vara både avsändare och mottagare. 

Informationen kan dessutom vara både enkel- och dubbelriktad. Interaktionen 

på Internet har alltså egenskaper från alla tre, samtidigt som den inte helt 

uppfyller kriterierna för någon av de tre formerna av interaktion.  

1.7.4 Web 2.0 – den sociala webben 

Kaplan och Haenlein (2010) definierar sociala medier som en grupp av 

Internet-baserade applikationer, som bygger på de ideologiska och tekniska 

grunderna för Web 2.0, vilket möjliggör skapandet och utbytet av 

användargenererat innehåll. Lee et al.(2008) anser att termen ''Web 2.0'' är 

dåligt definierad. Däremot är definitionerna på de olika teknikerna som ligger 

till grund för Web 2.0 mer exakta. Tekniker som AJAX, RSS, XML och web-

API:er, samt plattformar, såsom PoD casting, sociala nätverk och 

användargenererat innehåll, har alla särskilda definitioner. (Lee et al., 2008)  

Kaplan och Haenlein (2010) delar in sociala medier i sex olika grupper: 

samarbetsprojekt, bloggar, digitala mötesplatser för att dela innehåll, sociala 

nätverk, virtuella spelvärldar och virtuella sociala världar. I ett första steg 

klassificeras grupperna med avseende på deras medierikedom, samt vilken 
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grad av social närvaro de tillåter. I det andra steget sker klassificeringen 

utifrån vilken grad av självutlämnande som krävs, samt vilken typ av 

självpresentation som det sociala mediet möjliggör (Kaplan och Haenlein, 

2010). De båda dimensionerna kombineras och ger en klassificering av 

sociala medier som visualiseras i tabellen nedan. 

 

Figur 1 Klassificering av sociala medier, genom social närvaro/media 

rikedom och självpresentation/självutlämnande. (Kaplan och Haenlein, 2010 

p.62) 

När det gäller social närvaro och medierikedom, får samarbetsprojekt som till 

exempel Wikipedia och bloggar lägst poäng, eftersom de ofta är textbaserade 

och möjliggör därmed endast ett relativt enkelt utbyte. På nästa nivå finns 

digitala mötesplatser för att dela innehåll, som till exempel YouTube samt 

sociala nätverk såsom Facebook. Förutom textbaserad kommunikation, sker 

även delning av bilder, video och andra former av media. På högsta nivån 

finns virtuella spel och sociala världar såsom World of Warcraft och Second 

Life, som försöker att replikera alla dimensioner av ansikte-mot-ansikte 

interaktioner i en virtuell miljö. När det gäller självpresentation och 

självutlämnande, hamnar bloggar högre än samarbetsprojekt, då de senare 

tenderar att vara inriktade på ett specifikt innehåll. Sociala nätverk möjliggör 

ett större självutlämnande än digitala mötesplatser för att dela innehåll. 

Slutligen kräver virtuella sociala världar en högre grad av självutlämnande än 

virtuella spelvärldar, eftersom de senare styrs av strikta riktlinjer, som tvingar 

användarna att bete sig på ett visst sätt, till exempel som krigare i en inbillad 

fantasivärld (Kaplan och Haenlein, 2010). 
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1.8 Disposition  

Kapitel 1: Introduktion 

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning kring sociala medier. 

Därefter redogörs för tidigare forskning i ämnet, vilket mynnar ut i en 

problemformulering samt uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

Avgränsning görs och uppsatsens målgrupp definieras. Slutligen definieras 

olika begrepp. 

Kapitel 2: Teori 

I den teoretiska referensramen beskrivs teorier och modeller kring sociala 

medier och vilka förutsättningar som skapas för företag. 

Kapitel 3: Metod 

I metodkapitlet diskuteras vetenskaplig grundsyn. Val av vetenskaplig ansats 

och metod, samt forskningsansats motiveras. Datainsamling, urval och 

genomförande, samt analys av uppsatsens material beskrivs. Avslutningsvis 

diskuteras uppsatsens tillförlitlighet och etiska aspekter.  

Kapitel 4: Resultat/Empiri 

Kapitlet med empiri redogör för de data och det empiriska material som 

främst samlats in under de genomförda intervjuerna.  

Kapitel 5: Analys 

I kapitlet tolkas och analyseras resultatet samt kopplas till den teoretiska 

referensramen.  

Kapitel 6: Diskussion 

Kapitlet inleds med att uppsatsens kunskapsbidrag diskuteras och därefter 

följer en metodreflektion. 

Kapitel 7: Avslutning 

I slutdiskussionen besvaras uppsatsens frågeställningar och genom detta 

uppfylls även uppsatsens syfte. Förslag ges till sist på fortsatt forskning. 
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2. Teori 
I kapitlet redovisas den teoretiska referensramen som har varit vägledande för 

hur uppsatsen har lagts upp, speciellt när vi har analyserat och redovisat 

resultatet från intervjuerna.  

2.1 Olika typer av sociala medier  

På Internet finns det en rad olika sociala medier att tillgå. Nedan redovisas 

några av de mest populära och utbredda sociala medierna, Facebook, bloggar, 

Twitter och YouTube. 

2.1.1 Facebook 

Facebook är en webbplats för nätverksbyggande och ägs av Facebook Inc. 

Facebook har blivit enormt populärt. I januari 2011 hade Facebook mer än 

600 miljoner användare. (Ahmad, 2011) Sajten utgörs till stor del av 

användarprofiler, vilka kan bestå av bland annat kontaktuppgifter och digitala 

fotoalbum. Den typiska användaren spenderar cirka 20 minuter per dag på 

sajten, och två tredjedelar av användarna loggar in minst en gång om dagen. 

(Ellisson et al, 2011) 

Om man vill använda Facebook måste man registrera sig online och skapa en 

profil och man måste även ange en giltig e-postadress. En Facebook-profil 

omfattas bland annat av uppgifter om hemstad, var man har gått i skolan samt 

vilka intressen man har. Användare kan också gå med i grupper eller bli 

medlem på en Facebook-sida som till exempel tillhör deras 

favoritorganisation, kändisar eller fotbollsklubb. På detta vis förs Facebook- 

användare med gemensamma intressen ihop. Facebook kan också fungera 

som en källa till underhållning på grund av tillgången på spel och program. 

Det finns flera sätt för användare att kommunicera med varandra på 

Facebook. Användare kan skicka privata meddelanden till andra individer, en 

funktion som liknar e-post. De kan också använda sig av en så kallad Wall- 

funktion. Det är en plats på profilen, ungefär som en anslagstavla eller ett 

offentligt forum där användare kan skicka korta meddelanden eller lägga till 

fotografier, musik eller videoklipp för att dela information. Andra Facebook-

användare kan sedan kommentera sina vänners meddelanden, fotografier och 

videor. (Ellisson et al, 2011) 

2.1.2 Bloggar 

Bloggar utgör den tidigaste formen av sociala medier. De är sociala medier i 

formen av personliga websidor och kan vara utformade i en mängd olika 

varianter, från personliga dagböcker till sammanfattningar av relevant 

information inom ett specifikt område eller de kan vara ett företags sätt att 

kommunicera med sina kunder på. Bloggar sköts vanligtvis av en person, 
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men ger möjlighet till interaktion med andra genom tillägg av kommentarer. 

(Kaplan och Haenlein, 2010). 

2.1.3 Twitter 

Twitter ägs och drivs av Twitter Inc. De erbjuder möjlighet till en microblogg 

service och att bygga sociala nätverk. Här läggs fokus på frågan ”Vad gör 

du?”. Denna fråga besvaras med korta meddelanden på maximalt 140 tecken. 

Twitters så kallade ”tweets” kan skickas till ett obegränsat antal personer 

vilka har valt att följa en persons Twitter uppdateringar. Denna service har 

blivit väldigt efterfrågad på senare år. Twitter har en direkt relationsstruktur. 

Relationer på Twitter behöver inte besvaras till skillnad från andra sociala 

medier som exempelvis Facebook. Information kan flöda från A till B så 

länge B följer A. A behöver inte ”följa” B för att en relation ska skapas. Detta 

skiljer sig mot andra sociala medier där varje individ måste bekräfta en 

relationsförfrågan. (Blake et al, 2010) Twitter är normalt tillgängligt för 

allmänheten, men det finns möjlighet för sändare att begränsa 

tillgängligheten så att endast de som följer bloggen regelbundet kan se de 

meddelanden som skrivs. (Ahmad, 2011) 

2.1.4 YouTube 

De senaste åren har det blivit väldigt populärt med nätverksapplikationer där 

man kan lägga ut korta videofilmer till allas beskådan. YouTube är den mest 

framgångsrika websidan för detta. År 2006 hade YouTube 20 miljoner 

besökare dagligen. YouTube har varit en av de snabbast växande websidorna 

på Internet. Sidan erbjuder en service som skiljer sig åt från traditionella 

system som tillhandahåller videofilmer där innehållet produceras och 

kontrolleras av den som äger websidan. YouTube däremot tillåter användarna 

att delta och bidra till websidans innehåll. YouTube användare kan ladda upp 

sina videoklipp och diskutera innehållet genom att använda interaktiva 

funktioner som finns tillgängliga på websidan. Filmerna kan laddas upp när 

som helst och av vem som helst. Innehållet och kvaliteten varierar väldigt 

mycket. (Abhari och Soraya, 2010). 

2.1.5 Omvärldsbevakning via sociala medier 

Varje minut är det miljoner människor runt om i världen som utbyter åsikter 

och idéer eller diskuterar olika angelägenheter via sociala medier såsom 

Facebook, bloggar, Twitter och YouTube. Den övervägande delen av denna 

information är inte av något intresse för ett företag, men en liten andel kan 

innehålla mycket viktig och ovärderlig information för företaget. 

Informationen kan till exempel hjälpa företaget att få kunskap om de 

nuvarande kundernas åsikter om företaget, dess produkter eller konkurrenter. 

De kan även få information om potentiella kunder eller konkurrenter. 

(Berkman, 2008) 
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Omvärldsbevakning är något som företag har ägnat sig åt under lång tid, men 

intåget av sociala medier har inneburit att möjligheterna för företagen att 

bevaka omvärlden och sin marknad har ökat avsevärt. Förr kunde företagen 

få ägna flera månader åt ett marknadsundersökningsprojekt, men idag finns 

många digitala verktyg som kan utföra detta arbete på betydligt kortare tid 

och de kan dessutom erbjuda information i realtid. Dessa möjligheter är 

tillgängliga för alla företag som har kunskap om hur man använder dessa 

verktyg. (Berkman, 2008) 

2.2 Strategier för sociala medier 

2.2.1 Samskapande / Co-creation 

Utvecklingen av Internet tvingar företagen att tänka i nya banor när det gäller 

vad som skapar värde för kunderna och de måste bli mer lyhörda för 

kundernas upplevelser. (Prahalad och Ramaswamy, 2000). Kundernas roll 

har förändrats från passiva mottagare till aktiva medskapare och deras 

upplevelse av värde skapas inte längre bara genom inköp av produkter och 

tjänster. Kunderna interagerar numera i nätverk med företag och 

konsumentforum och deras totala upplevelse av värde baseras på den 

sammanlagda personliga upplevelsen i alla dessa interaktioner. (Prahalad och 

Ramaswamy, 2004). Kundens roll går från isolerad till ansluten, från 

ovetande till informerad, från passiv till aktiv. Effekterna av den nya 

konsumentrollen är uppenbar på många sätt menar Prahalad och Ramaswamy 

(2004) och visar på ett antal faktorer som drivit förändringen. 

Informationstillgång: Med tillgång till oanade mängder information, kan 

informerade konsumenter fatta klokare beslut. 

Globalsyn: Konsumenter kan söka information om företag, produkter, teknik, 

prestanda, pris och kundreaktioner från hela världen. 

Nätverk: "Konsumentforum”, där individer kan utbyta idéer och känslor utan 

hänsyn till geografiska eller sociala hinder, håller på att revolutionera 

tillväxtmarknader och omvandla redan etablerade marknader. Kraften i 

konsumentforum kommer från deras oberoende från företaget.  

Experiment: Konsumenter kan använda Internet för att experimentera och 

utveckla produkter, särskilt digitala. 

Aktivism: Allt eftersom människor lär sig mer, blir de bättre på att göra 

sofistikerade val när de nät-verkar. De vågar kommunicera och säga sin 

mening. 
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2.2.2 DART - modellen  

För att kunna konkurrera i framtiden, behövs en helt ny syn på 

värdeskapande, baserat på ett individcentrerat samskapande (Co-Creation) av 

värde mellan konsumenter och företag. För att se denna framtid måste vi fly 

det förflutna, menar Prahalad och Ramaswamy (2004) och har tagit fram en 

modell med fyra faktorer som ger vägledning. De fyra faktorerna för 

samskapande är dialog, tillgång, riskbedömning och öppenhet (transparens)  

 Dialog uppmuntrar inte bara till kunskapsutbyte. Den leder även till 

att en kvalitativt ny nivå av förståelse mellan företag och konsumenter 

nås, vilket är ännu viktigare, menar Prahalad och Ramaswamy (2004).  

Det möjliggör också att konsumenterna kan omvärdera sin syn på vad 

som ger värde i den värdeskapande processen. 

 Tillgång utmanar uppfattningen om att konsumenterna kan uppleva 

värde endast genom ägande. Genom att fokusera på den tillgång som 

interaktionen ger, i motsats till bara ägande av produkter, kan företag 

bredda sina affärsmöjligheter. 

 Riskbedömning innebär att när konsumenterna samskapar värde med 

företag, kommer de att kräva mer information om eventuella 

potentiella risker kring varor och tjänster, men de kan även bära ett 

större ansvar för att hantera dessa risker. 

 Öppenhet (transparens) med information är nödvändigt för att skapa 

förtroende mellan företag och konsumenter. Företag har traditionellt 

gynnats av ett informationsövertag på marknaden, men denna 

asymmetri mellan företag och konsumenter håller på att försvinna. 
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2.2.3 Processer vid samskapande 

Payne, Storbacka och Frow (2007) har utvecklat ett ramverk som illustrerar 

att processerna är centrala i samskapande. Det visar också hur såväl kundens 

som företagets lärande är viktiga komponenter i samskapande. Ramverket i 

figur 2, visar ett antal sammankopplade processer, samt att samskapande till 

sin natur ger tillbaka värde till givaren. Pilarna i mitten representerar olika 

möten mellan kunden och företaget, som uppstår som följd av deras 

respektive värdeskapande processer. Dessa dubbelriktade pilar visar den 

interaktiva karaktären hos mötena. Pilarna mellan kundens process och 

kundens lärande visar att kunden bedriver en lärande process baserad på de 

erfarenheter som kunden får under interaktionen. Kundens lärande, har i sin 

tur en inverkan på hur kunden kommer att bedriva framtida samskapande 

verksamhet med leverantören. Pilarna mellan leverantörernas processer och 

organisatoriskt lärande visar att när en leverantör lär sig mer om kunden, blir 

allt fler möjligheter tillgängliga för leverantören att ytterligare förbättra 

utformningen av relationen och utöka medskapandet med kunderna. (Payne 

et al., 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 A conceptual framework for value co-creation. 

(Payne, Storbacka och Frow, 2007, p 86)  

Kundens värdeskapande processer bör ses som dynamiska, interaktiva, icke-

linjära och är dessutom ofta omedvetna. Vikten av att lära känna kundens 

processer vilar på behovet av att utveckla en fullständig förståelse för om en 

leverantörs erbjudande passar kunden. I ramverkets kundprocess, finns tre 
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aspekter på interaktionen: kognition, emotion och beteende. Kundens 

upplevelse av en leverantör och dess produkter är kulmen på kundens tankar, 

känslor och beteende under relationen. Dessa element är sammankopplade 

och involverar kunden i tankar, känslor och handlingar som en integrerad del 

i deras medskapande roll av värde. Erfarenhet av relationen leder till kundens 

lärande. Kundtillfredsställelse och graden av kundernas engagemang bidra till 

att avgöra huruvida interaktionen pågår. Leverantörens roll är därför att ge en 

bra upplevelse av interaktionerna så att kunderna uppfattar mötena som 

givande. (Payne et al., 2007) 

Genom att förstå kundens tankar, känslor och beteende på ett bredare 

erfarenhetsmässigt sätt kan leverantören flytta fokus i sin 

marknadskommunikation från strävan efter uppmärksamhet, till dialog med 

kunderna och därigenom stödja deras erfarenhets- och inlärningsprocesser. 

Resultatet av kundens inlärningsprocess kan leda till förändringar av kundens 

attityder och preferenser. (Payne et al., 2007) 

2.2.4 Riktlinjer för sociala medier 

Kaplan och Haenlein (2010) har tagit fram tio rekommendationer som företag 

kan följa när de utvecklar sin strategi för sociala medier, oavsett om det gäller 

dagens program eller andra som kan komma att utvecklas i framtiden. Sociala 

medier är ett föränderligt område och det som är aktuellt idag kan vara borta 

ur det virtuella landskapet imorgon. Det är därför bra att ha en uppsättning 

riktlinjer, som är tillämpbara för alla former av sociala medier, anser de. 

Kaplan och Haenlein (2010) har delat upp sociala medier i en social 

komponent och en mediekomponent, därför delas även deras tio råd in i dessa 

två delar: Fem punkter röra sig om hur media används och fem punkter 

handlar om att vara social. 

Fem punkter om användning av media 

 Välj media  

Det finns många olika applikationer inom sociala medier och nya skapas 

varje dag. För företag, som även behöver koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet, går det inte att delta i alla, särskilt inte vara aktiv, vilket är 

ett viktigt krav för framgång. Vilket medium som ska väljas för ett visst 

ändamål beror på vilken målgrupp som ska nås och vilket budskap som ska 

förmedlas. Företag bör vara aktiva där deras kunder är närvarande. 

 Välja applikation eller skapa en egen 

När företaget beslutat inriktning är nästa beslut att välja mellan att skapa 

något eget eller att köpa. I vissa fall kan det vara bäst att använda befintliga 

applikationer för sociala medier och dra nytta av deras popularitet och 
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användarbas. Kaplan och Haenlein (2010) anser att det inte finns någon 

anledning att uppfinna hjulet om någon redan har gjort det, speciellt med 

tanke på att sociala medier visar på positiva nätverkseffekter i den meningen 

att de blir mer attraktiva att ansluta sig till ju fler deltagare de redan har. 

Oavsett vad det slutliga beslutet blir - att köpa, göra, eller både och - är det 

viktigt att det finns en förståelse för den grundläggande idén bakom sociala 

medier. Det handlar om delaktighet, delning och samarbete, snarare än 

direktreklam och försäljning. 

 Säkerställ anpassning av verksamheten 

Ibland kan företagen besluta att förlita sig på olika sociala medier, eller en 

uppsättning av olika applikationer inom samma grupp, för att få största 

möjliga räckvidd. Då är det viktigt att se till att alla sociala medier är helt i 

linje med varandra. Att använda olika kontaktvägar kan vara en värdefull och 

lönsam strategi, men all kommunikation måste ha ett gemensamt mål för att 

inte skapa tvetydighet och osäkerhet. Det finns ingenting som är mer 

förvirrande än olika budskap i olika kanaler som motsäger varandra, anser 

Kaplan och Haenlein (2010). 

 Integration av mediaplan 

Integration mellan sociala medier och traditionella medier är viktigt. Även 

om de två arenorna kan tyckas vara helt annorlunda varandra, så skapar de 

båda gemensamt en bild av företagets image i kundernas ögon. Ett exempel 

som de lyfter fram är Coca Cola. I juni år 2006 videofilmade ett par 

konstnärer en rad fontäner som de skapat genom att släppa Mentos tabletter i 

2-liters flaskor av Coca Cola light. Videoklippet blev en stor hit på YouTube. 

Coca Cola passade på att dra nytta av kundernas intresse för videoklippet och 

visade det på TV, samt i olika sociala medier. Förutom fördelen av hög 

medial effekt till en låg kostnad, resulterade kampanjen även i en mätbar 

försäljningsökning. 

 Tillgänglighet för alla 

När ett företag har beslutat att använda sociala medier är det viktigt att alla på 

företaget får tillgång till det. Ofta händer det att möjligheten till tillgång 

blockeras av rädsla för att personalen skall spendera alltför mycket tid i 

sociala nätverk istället för att arbeta. Det kan dock vara nödvändigt att 

utveckla vissa riktlinjer för hur sociala medier används. Det kan till exempel 

vara viktigt att betona att varje anställd måste identifiera sig som anställd på 

företaget när denne lägger en kommentar på företagets blogg, anser Kaplan 

och Haenlein (2010). Risken finns annars att slutkonsumenterna får intrycket 

av att anonyma konton används av de anställda för att skriva falska 

meddelanden med alltför positiv feedback och det kan allvarligt skada 

trovärdigheten för hela företagets kampanj inom sociala medier.  
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Fem punkter om att vara social 

 Var aktiv 

För att utveckla en relation med någon, är det alltid klokt att ta ledningen och 

att vara aktiv. Sociala medier handlar om att dela och om interaktion. 

Innehållet bör alltid vara uppdaterat och diskussionerna med kunderna måste 

hållas levande. Företagen behöver vara medvetna om att deras engagemang 

måste sträcka sig längre än att reagera på negativa kommentarer och att 

försvara produkterbjudanden. Sociala medier handlar mindre om att förklara 

varför företagets baknings-mix, tvättmedel eller schampo är bättre än någon 

annans, menar Kaplan och Haenlein (2010). De som handlar vill engagera sig 

aktivt och blir både producenter och konsumenter av information, så kallade 

”prosumers”. (Toffler, 1980) Företagen behöver ta hänsyn till dessa behov 

och agera därefter. 

 Var intressant 

Förstå att ingen är intresserad av att kommunicera med en tråkig person. 

Företagen måste ge kunderna en anledning till att vilja kommunicera med 

dem. Det första steget är att lyssna till kunderna, att försöka ta reda på vad de 

skulle vilja höra, vad de skulle vilja tala om, vad de tycker är intressant, roligt 

och värdefullt. Ett innehåll utvecklas och publiceras sedan som passar dessa 

förväntningar.  

 Var ödmjuk 

Sociala medier har funnits långt innan företagen valde att engagera sig i dem 

och det finns många användare som har tillbringat otaliga timmar på 

Facebook eller Twitter, som exempel. Innan företagen startar med att 

använda sociala medier, anser Kaplan och Haenlein (2010), att de först bör 

ägna lite tid åt att upptäcka mediet och lära sig dess historia, samt dess 

grundläggande regler. När de skaffat sig den nödvändiga förståelsen kan 

företagen börja delta. Kaplan och Haenlein (2010) lyfter fram ett exempel på 

bristande förståelse för sociala medier med företaget Boeing som bestämde 

sig för att lansera sin första företagsblogg. Bloggen var utformad så att 

användarna inte fick kommentera vad de såg, trots att interaktion och 

feedback är en viktig del av alla sociala medier. Många läsare uppfattade 

därför Boeings blogg som en bluff, och upplevde att bloggen var en 

förklädnad för företagets reklam. Ett säkert sätt att misslyckas är att tro att 

sociala medier bara handlar om att lägga ut befintliga TV-inslag på YouTube 

eller publicera färdigproducerade pressmeddelanden på företagens bloggar, 

anser de. 
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 Var oprofessionell 

”Har du någonsin märkt att det i Hollywoods storsäljande filmer vanligtvis 

inte är den stilige snygga killen som slutar med flickan, utan snarare en 

klumpig, charmig en?” frågar sig Kaplan och Haenlein (2010). Detsamma 

gäller för sociala medier, och företagen gör därför klokt i att undvika alltför 

professionellt innehåll och erbjudanden. Det finns ingen anledning att 

spendera mycket pengar på att designa den perfekta närvaron i sociala medier 

eller anlita en professionell konsult för att hantera företagets blogg, utan det 

bästa är att smälta in med andra användare och inte vara rädd för att göra 

misstag anser Kaplan och Haenlein (2010). De menar att användare av 

sociala medier är människor precis som du, som förstår att saker och ting inte 

alltid går smidigt. Är du vänlig mot dem, kan de även ge dig gratis råd om 

hur man gör det bättre nästa gång. 

 Var ärlig 

Sist men inte minst ger Kaplan och Haenlein (2010) rådet att vara ärlig och 

respektera spelreglerna. Vissa sociala medier - som Wikipedia – tillåter inte 

inblandning av företag och att tro att de övriga deltagarna inte får reda på 

vem som står bakom några anonyma användarkonton är dumt. Du arbetar 

trots allt med några av de mest tekniskt sofistikerade människor på vår jord, 

menar Kaplan och Haenlein (2010). 

2.2.5 WoM online  

WoM (eng. word of mouth) eller mun till mun på svenska, innebär att 

människor delar med sig av sina erfarenheter eller upplevelser av produkter 

och varumärken till andra konsumenter. Genom kommunikationen sprider de 

ett budskap som kan vara både bra eller dåligt ur företagets synvinkel. 

Enligt Kaplan (2011) har WoM, en stor påverkan på konsumenters attityder 

och beteenden. Det har visat sig vara upp till sju gånger effektivare än 

marknadsföring i traditionella medier, som till exempel tidningar, när det 

gäller att påverka människor vid beslut att byta varumärke. 

Det kan vara lätt att tro att WoM inte skapar någon egennytta för 

konsumenterna. Så är dock inte fallet. Det skapar fördelar både för sändaren 

och mottagaren. För sändaren är WoM en möjlighet att hjälpa andra och på så 

sätt förbättra sin egen självbild. För mottagarna innebär det att de minskar 

både tidsåtgången och risken när de ska fatta beslut, eftersom vänner anses 

vara mer pålitliga informationskällor. 

På senare år har en hel del forskning gjorts om WoM via Internet. Precis som 

traditionell WoM har elektronisk WoM visat sig påverka konsumenternas 
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köpbeteenden. Jämfört med traditionell WoM har elektronisk WoM två stora 

fördelar. Dels sprids informationen mycket snabbare och har förmågan att nå 

ut till många fler kunder. Dessutom är det mycket lättare att övervaka än 

traditionell WoM. 

”Word of Mouth” (WoM) kommunikation är en viktig del av 

konsumenternas interaktioner online, särskilt inom sociala medier. Brown et 

al. (2007) menar att WoM kommunikation skiljer sig åt i online-sammanhang 

jämfört med i verkliga livet. Individerna ser websidor som de primära 

aktörerna i den sociala nätverksprocessen och sociala nätverk kan fungera 

som en källa till individernas sociala identifiering.  

Traditionellt skapas social tillhörighet genom mellanmänskliga relationer, 

som bygger på en värdering av individernas egenskaper. I online-

sammanhang är det inte särskilt relevant. Istället är det gruppens delade 

intressen och själva webbplatsens utveckling, som driver den sociala 

tillhörigheten online. I online sammanhang verkar individer oftare interagera 

med webbplatser, snarare än med faktiska individer. (Brown et.al., 2007). Det 

är intressant eftersom social tillhörighet och relationsband i ett off-line 

sammanhang per definition är inriktade på relationer av karaktären individ-

till-individ, vilket illustreras i den övre bilden i figur 3 nedan. I ett online 

sammanhang verkar det främst som det är faktorer på webbplatsen, i form av 

informationsinnehåll och förmågan till interaktion, som skapar tillhörighet. 

(Brown et al., 2007). 
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Figur 3 An Online Social Network, 

(Brown, J. Broderick och Lee, 2007, p12) 

Nedre bilden i figur 3 visar på hur ett kollektiv av individer bidrar och tar 

emot information från ett socialt nätverk, men när informationen väl är 

skickad, blir företagets sida den primära i relationen, snarare än mellan 

individer. Varje enskild individ bidrar genom sin egen trovärdighet till sidan 

(med till exempel, sakkunskap) och vinner därigenom förtroende från 

gemenskapen. Den sociala interaktionen sker således mellan det sociala 

mediet och privatpersonen, istället för emellan olika individer, vilket 

illustreras i den övre bilden i figur 3. 

Företagen bör tänka på att skapa en gruppkänsla kring gemensamma 

intressen som har en anknytning till deras produkter och varumärke. De skall 

dock vara medvetna om risken med att försöka påverka WoM-dialogen 

online, utan istället vara öppna, ärliga och äkta, annars riskerar företagen 

kostsamma bakslag. (Brown et al., 2007). 

För företagen är förståelsen av konsumenternas erfarenheter och attityder till 

interaktion inom sociala medier av central betydelse. Online-konsumenterna 

är mer aktiva och krävande, och dessutom mer tillgängliga för en-mot-en 

interaktion, till skillnad från WoM off-line. (Brown et al., 2007). 
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2.2.6 Viral marknadsföring 

Begreppet ”viral marknadsföring” myntades av Jeffrey Rayport år 1996 och 

har diskuterats sedan dess inom litteraturen, men den senaste utvecklingen av 

sociala medier har tagit detta begrepp till en helt ny nivå. Genom viral 

marknadsföring kan företagen marknadsföra sina produkter eller olika typer 

av service till en väldigt låg kostnad och ändå nå ut till omvärlden på ett sätt 

som annars endast är möjligt med reklam i TV. (Kaplan, 2011)  

Kaplan (2011) definierar viral marknadsföring som elektronisk WoM där 

någon form av reklambudskap relaterad till ett företag, varumärke eller 

produkt sprids med en exponentiell ökning som är större än ett, det vill säga 

varje mottagare skickar informationen vidare till mer än en person. Oftast 

används sociala medier för att sprida elektronisk WoM. 

För att viral marknadsföring skall fungera krävs tre baskriterier: Rätt personer 

behöver få rätt information under rätt förutsättningar. Att hitta rätt människor 

som ska fungera som informationsspridare är viktigt. För att säkerställa en 

viral informationsspridning behövs tre olika budbärare. Marknadsexperter är 

personer som har tillgång till en stor mängd marknadsinformation och som 

proaktivt engagerar sig i diskussioner med andra konsumenter för att sprida 

information. När sedan denna information överförs till så kallade sociala 

hubbar startar den virala spridningen. Sociala hubbar är personer som har ett 

mycket stort antal sociala kontakter. Detta nätverk av sociala hubbar kan 

hjälpa till att sprida informationen till hundratals eller till och med tusentals 

andra konsumenter. Ibland kan det dock vara så att marknadsexperterna inte 

har förmågan att övertyga de sociala hubbarna så att denna process kan 

startas. Då kan det behövas säljare som tar emot informationen, omvandlar 

den så att den blir mer effektiv genom att göra den mer intressant och därmed 

skapas möjligheter att sprida den vidare till andra konsumenter. 

Att skicka rätt information innebär att man måste anpassa sitt budskap så att 

det passar för viral spridning. Endast budskap som är både minnesvärda och 

tillräckligt intressanta för att förmedlas vidare till andra har potential att 

skapa ett viralt marknadsfenomen. Att göra ett budskap mer viralt, genom att 

det exempelvis är mer minnesvärt eller intressant behöver oftast inte innebära 

några större förändringar i själva budskapets utformning. Några sätt som 

detta kan göras på är till exempel att använda sanna historier om verkliga 

människor. Detta kan få informationen att upplevas som mer övertygande. En 

annan möjlighet är att använda sig av rykten, speciellt positiva rykten 

eftersom de har stor chans att spridas vidare till andra. Ytterligare ett sätt är 

att presentera en praktisk lista med tips, till exempel ” tio bästa knepen för att 

gå ner i vikt”. För att budskapen ska bli virala är det viktigt att de berör 

mottagaren emotionellt. Effektiva meddelanden innehåller ofta någon form 
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av överraskning, kombinerad med andra känslor som kan vara antingen 

positiva eller negativa. 

För att rätt information ska överföras till rätt människor krävs dock även rätt 

förutsättningar. Informationsspridare kommer endast att skicka budskapet 

vidare om de tror att inte alla vet om det redan. Dessutom behövs helt enkelt 

en del tur. Ibland råkar det vara rätt tillfälle, ibland inte. Detta gör att viral 

marknadsföring är svår att förstå sig på för företag. Något som fungerade ena 

gången kanske inte alls fungerar nästa gång. (Kaplan, 2011)  

2.3 Möjligheter och utmaningar med sociala medier 

Dagens företagsklimat kräver att små företag kan göra mer med mindre 

resurser. De flesta småföretag begränsas i form av IT-resurser, anställda och 

tid, men nu har förutsättningarna ändrats, menar Lee et al.( 2008). Mindre 

företag kan använda verktygen som ligger till grund för Web 2.0 i syften som 

att utveckla nya produkter och tjänster, erbjuda bättre stöd för befintliga 

produkter och tjänster, öka försäljningen, öka kundnöjdheten och attrahera 

nya kunder. (Lee et al., 2008) 

Sociala medier gör det möjligt för företagen att engagera sig i nutid och 

vända sig direkt till slutkonsumenter till en relativt låg kostnad, jämfört med 

traditionella kommunikationskanaler. Den låga kostnaden för att använda 

denna typ av medier gör det även intressant för mindre företag. Att använda 

sociala medier är inte en lätt uppgift och kan kräva nya sätt att tänka, men de 

potentiella vinsterna är långt ifrån försumbara. (Kaplan och Haenlein, 2010)  

Implementeringen av Web 2.0 verktyg kan kräva en hel del resurser och om 

det inte görs på ett effektivt sätt kan det ta tid innan företaget ser några 

vinster med att använda sig av sociala medier. Om det däremot görs på ett 

effektivt sätt kommer de framtida vinsterna att vara säkerställda hävdar 

Popovici och Buna (2009). 

Många företag har idag ett forum på sin websida där kunder kan utbyta 

erfarenheter och dela med sig av produktinformation som kan vara värdefull 

även för företaget. Om man tycker att det är krångligt att ha ett forum på sin 

egen websida finns andra möjligheter att göra sig synlig i sociala medier. 

MySpace och LinkedIn är ett par exempel på forum där besökare kan ge sina 

åsikter om företaget, dess produkter eller relaterade diskussionsämnen. Dessa 

olika former av interaktion med kunderna hjälper till att marknadsföra 

företaget och ökar chanserna till ökade konkurrensfördelar och högre vinster, 

enligt Popovici och Buna (2009). De anser vidare att företag som gör 

ansträngningar för att implementera Web 2.0 verktyg, framförallt kan 

förbättra marknadsföringen och kommunikationen med sina kunder.  
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Internet och Web 2.0 har inte bara förändrat situationen för företagen utan har 

även förändrat relationen mellan företagen och kunderna. Den senaste 

utvecklingen av tekniken som används på Internet har bidragit till att företag 

har kunnat stärka sina varumärken genom förbättrade förutsättningar för att 

skapa långvariga relationen med sina kunder. (Singh et al., 2008). 

Kundernas respons till marknadsföring är mycket mer positiv när de känner 

att de har kontroll över det de ser, när de ser det, huruvida det kan anpassas 

efter deras behov och när de kan vara aktiva deltagare i marknadsprocessen. 

(Singh et al, 2008) De företag som tjänar mest på sociala medier kommer att 

inte enbart betrakta dem som ett medel att kommunicera med berörda parter, 

utan också som en potentiell väg för att upptäcka och skapa möjligheter. 

(Fischer och Reuber, 2011) 

2.3.1 Involvering av kunder 

Web 2.0 har gjort att datorstödd kommunikation har gått från att vara 

enkelriktad till dubbelriktad och Lee et al. (2008) definierar de tre viktigaste 

kärnegenskaperna för Web 2.0 i tabellen nedan: 

Tabell 1 Kärnegenskaper för Web 2.0.  

(Lee, DeWester och Park, 2008, sid 341) 

Samarbete Öppenhet Deltagande 

Web 2.0 innebär att 

information kan 

användas på nya sätt 

Web 2.0 ökar den 

sociala interaktionen 

över webben 

Web 2.0 både 

möjliggör och kräver 

 

Egenskaperna öppenhet, delaktighet och samarbete som illustreras i tabell 1 

ovan, gör det möjligt att omvandla konsumenter till leverantörer. Små företag 

kan använda Web 2.0-verktyg för att nå kunder och samla in feedback, men 

också utveckla nya produkter och tjänster genom öppet samarbete. När Web 

2.0 fortsätter att utvecklas, kommer det att skapas stora värden och 

möjligheter för små företag. Det ökade flödet av dubbelriktad information 

mellan företag och kund kommer att öka. Därtill kommer kundernas 

deltagande i produktutveckling och design att fortsätta. Genom att använda 

Web 2.0-teknik och verktyg, kan små företag förbättra sina marknadsandelar, 

sin vinst, och sitt rykte, nu och i framtiden. (Lee et al., 2008) 

DART-modellen kan skapa nya möjligheter för företagen att involvera 

kunderna som medarbetare, genom att faktorer som öppenhet, 

riskbedömning, tillgång och dialog kombineras, menar Prahalad och 

Ramaswamy (2004). När företag kombinerar de fyra byggstenarna på olika 

sätt kan nya och viktiga funktioner skapas. Förståelse för faktorerna räcker 

inte, för att samarbete och samskapande skall ske, menar Prahalad och 

Ramaswamy (2004). När förändringen mot samskapande sker kommer 
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skillnader mellan kundtänkande och företagstänkande bli mer påtagligt i alla 

interaktionspunkter, i vilka kunden gör sina val och där kunden interagerar 

med företaget. 

2.3.2 Valdimensioner 

Enbart DART-modellens faktorer kan dock inte producera spännande 

upplevelser vid samskapandet. Stor uppmärksamhet måste också ägnas åt de 

valdimensioner som finns i interaktionen mellan kund och företag. Prahalad 

och Ramaswamy (2004) har identifierat fyra sådana valdimensioner som de 

menar att kunderna vill ha tillgång till.  

Kunderna vill: 

- ha valfrihet att interagera med företaget på många olika sätt. Därför 

måste företaget fokusera på samskapande upplevelser via flera 

kanaler. 

- definiera val på ett sätt som speglar deras syn på värdet. Därför måste 

företaget ge upplevelsebaserade alternativ som speglar 

konsumenternas önskningar. 

- interagera och göra transaktioner på sitt språk och sätt. De vill snabbt, 

enkelt, bekvämt och säkert ha tillgång till upplevelser. För att kunna 

uppfylla individuella önskemål, måste företaget fokusera på 

medskapande upplevelser i transaktionerna. 

- kunna associera sitt val med de upplevelser de är villiga att betala för. 

De vill att priset på dessa upplevelser skall vara rättvist. Därför måste 

företaget fokusera på helheten av pris-upplevelse relationen i 

samskapandet. 

Företag kan inte längre agera självständigt när de designar produkter, 

utvecklar tillverkningsprocesser eller ägnar sig åt marknadskommunikation 

och kontroll av försäljningskanaler. Det fungerar inte att ha liten eller ingen 

inblandning av konsumenterna, eftersom de numera har tillgång till den 

information de behöver för att göra medvetna val, bedöma värdet på sina 

egna villkor, påverka förväntningarna hos andra konsumenter och själva 

avgöra hur de vill interagera med företaget. Interaktion som grund för 

samskapande är den springande punkten i vår nya verklighet. (Prahalad och 

Ramaswamy, 2004). 

2.3.3 Risker med sociala medier 

Att exempelvis ha en företagsblogg inbjuder allmänheten till att ha en dialog 

med företaget vilket skapar förtroende, en immateriell tillgång som kan 

avgöra ett företags framgång eller fall. Den transparenta kommunikationen på 
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bloggar kan innebära att ofiltrerade, negativa och kanske till och med ojusta 

kommentarer om företaget publiceras för allmänheten. I sådana fall är det 

väldigt viktigt att inte radera negativa blogginlägg utan istället bemöta 

kritiken och eventuellt förklara eller föreslå en lösning. På detta sätt får inte 

bara den missnöjda kunden, utan även andra blogganvändare se att företaget 

ser kritiken som en möjlighet till förbättringar. (Popovici och Buna, 2009)  

Även Kaplan och Haenlein (2010) hävdar att bloggar och andra sociala 

medier kan innebära vissa risker. Det kan dels vara kunder som är missnöjda 

och skriver negativt om företaget och dess produkter, men också missnöje 

hos anställda som ventilerar sina åsikter via bloggar. 

Digitala mötesplatser för att dela innehåll (Content Communities) kan 

innebära en risk för företag, då de kan användas som plattform för utbyte av 

upphovsrättsligt skyddat material. Deras höga popularitet gör dem dock till 

en mycket attraktiv kontaktkanal för många företag. (Kaplan och Haenlein, 

2010). Företagen behöver också vara medvetna om att samarbetsprojekten 

håller på att bli den viktigaste informationskällan för många konsumenter och 

även om inte allt som står i t.ex. Wikipedia är sant, så tror många 

Internetanvändare det. (Kaplan och Haenlein, 2010). 
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3. Metod 
I kapitlet diskuteras vetenskaplig grundsyn. Val av vetenskaplig ansats och 

metod, samt forskningsansats motiveras. Datainsamling, urval och 

genomförande, samt analys av uppsatsens material beskrivs. Avslutningsvis 

diskuteras uppsatsens tillförlitlighet och etiska aspekter. 

3.1 Vetenskapsteoretisk grundsyn  

All forskning bygger på underliggande filosofiska antaganden och för att 

utföra, samt utvärdera kvalitativ forskning, är det därför viktigt att känna till 

dessa ofta dolda antaganden, anser Myers och Avison (2002). Även Creswell 

(2009) anser att forskare behöver tänka igenom vilken filosofisk världsbild de 

har och hur den kan påverka studien.  

Den socialkonstruktivistiska världsbilden ligger oss närmast till hands, då vi 

vill skaffa oss en förståelse för fenomenet sociala medier och försöka nå 

djupare kunskap inom vårt problemområde. Med en socialkonstruktivistisk 

världsbild anser man att individerna söker förståelse för världen och att 

individerna utvecklar en subjektiv uppfattning utifrån sina egna erfarenheter. 

Forskaren ser till komplexiteten med varierande och multipla synsätt, istället 

för att begränsa sig till några få idéer och målet för forskningen är att i stor 

utsträckning förlita sig på deltagarnas syn på den studerade situationen. 

Frågeställningarna blir ofta öppna och breda för att fånga individernas 

subjektiva uppfattningar, som har vuxit fram ur deras sociala och historiska 

förutsättningar. 

För att försöka förstå individernas sociala och historiska bakgrund är 

socialkonstruktivistiska forskare intresserade av interaktionsprocessen mellan 

individer och omgivningen inom vilken de verkar. (Creswell, 2009). Myers 

och Avison (2002) definierar tre underliggande epistemologier, det vill säga. 

antaganden om kunskap och vilka processer som leder till kunskap: 

positivistiskt, interpretivt och kritiskt förhållningssätt. Det tolkande 

(interpretiva) perspektivet är dels det sätt som vi vill hämta kunskap på i vår 

undersökning och dels det sätt på vilket vi förhåller oss till 

kunskapsinhämtning rent generellt. Tolkande studier utgår ifrån att 

människor skapar och associerar sina egna subjektiva betydelser till det de 

förhåller sig till, när de interagerar med världen omkring sig. Tolkande 

forskare vill således försöka förstå ett fenomen utifrån den mening eller 

betydelse som deltagarna tilldelar det. (Myers och Avison, 2002) 
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3.2 Vetenskaplig ansats 

En induktiv ansats utgår från empirin för att närma sig den teoretiska 

referensramen, medan en deduktiv ansats utgår från teori mot empiri. Vid ett 

abduktivt angreppssätt ges möjligheten att växla mellan empiriska data och 

den teoretiska referensramen (Bryman och Bell, 2005). Eftersom vi hade 

begränsad kunskap om det valda forskningsområdet valde vi ett abduktivt 

angreppssätt. Under undersökningsprocessens gång alternerades inhämtning 

av teori och empiri, vilket bidrog till att vår förståelse för fenomenet sociala 

medier blev djupare.  

3.3 Vetenskaplig metod 

Vi har valt en kvalitativ metod i vår undersökning. En kvalitativ metod ger 

möjlighet till att utforska och söka förståelse för hur människor eller grupper 

ser på ett fenomen, samtidigt som frågeställningar och procedurer tillåts växa 

fram under undersökningens gång. (Creswell, 2009) 

Den främsta anledningen till vårt metodval var att vi ville skaffa oss en 

djupare förståelse för ämnet sociala medier, vilket vi ansåg vara av avgörande 

betydelse för att kunna besvara våra frågeställningar. Ämnesområdet sociala 

medier är dessutom ett relativt nytt ämne, vilket kunde innebära att nya 

infallsvinklar kom fram under undersökningens gång. En kvalitativ metod 

tillåter större flexibilitet vid undersökningens genomförande än vad en 

kvantitativ metod gör, därför ansåg vi att en kvalitativ metod gav oss bättre 

förutsättningar att kunna följa upp nya spår som eventuellt framträder under 

pågående undersökning.  

3.4 Forskningsansats 

Det finns olika forskningsansatser inom det kvalitativa paradigmet. Den 

forskningsansats som stämmer bäst med vårt synsätt är av hermeneutisk 

karaktär då vi önskar förstå informanterna utifrån deras egen verklighet. 

Hermeneutik är både en filosofi om mänsklig förståelse och utgör en grund 

för interpretivismen, samt en benämning för en forskningsansats med 

tolkning som analysredskap. (Myers och Avison, 2002). Inom det kvalitativa 

paradigmet finns flera andra forskningsmetoder. Creswell (2009) nämner 

bland annat etnografi, grounded theory, fallstudier, fenomenologi och 

narrativa studier, medan Myers och Avison (2002) nämner hermeneutik och 

narrativa studier. Baserat på våra frågeställningar, samt vårt intresse av att 

försöka förstå hur personer på mindre företag ser på och upplever den sociala 

interaktionsprocessen med kunderna via sociala medier, anser vi att en 

hermeneutisk forskningsansats passar bäst.  

Hermeneutikerna söker förståelse för empiriska data. ”Att förstå tillstånd, 

händelser, förlopp och handlingar är ett viktigt syfte, ett syfte som tyvärr är 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.shtml
http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000011.shtml
http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000009.shtml
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svårt att precisera” (Wiedersheim-Paul et al., 1997, s 63). Hermeneutikerna 

hävdar att det inte alltid går att skilja mellan fakta- och värdeomdöme. 

Därmed menar de att det inte är möjligt att driva en helt opartisk forskning. 

Förståelse för sammanhang och behov styrs utav helhetssynen. I forskningen 

är det viktigt ur vilket perspektiv och av vem tolkningen görs. Tolkningen 

görs på två plan, dels genom förståelse av den subjektiva verkligheten och 

dels genom tolkning av verkligheten. Hur tolkningen sker är inte så lätt att 

besvara men Lunddahl och Skärvad (1997) ger några tumregler för vilka 

frågor forskarna bör ställa sig bland annat: ”Finns överensstämmelse mellan 

empiri och teori?”, ”är tolkningen teoretiskt förankrad?”, ”är tolkningen 

meningsfull, ger tolkningen nya insikter?” 

Inom den hermeneutiska traditionen, är förutom förståelse och tolkning, den 

hermeneutiska cirkeln eller spiralen centrala begrepp. Den hermeneutiska 

cirkeln illustrerar hur tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan 

individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer, vilket 

leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande 

tolkningsansatser. (Wiedersheim-Paul, et al. 1997). Vi uppfattar 

hermeneutiken på sådant sätt att varje ny kunskap kompletteras till den 

tidigare förförståelsen. På så sätt ökar den totala kunskapen stegvis och en ny 

nivå av förförståelse genereras. Det är viktigt för forskaren att vara medveten 

om sin egen förförståelse, annars finns en risk att studiens resultat kan störas 

av förförståelsen. 

Vår förförståelse och erfarenhet av sociala medier var mycket begränsad 

innan vi började vår studie. Vi har båda använt Facebook under cirka ett år, 

men ingen av oss har varit särskilt aktiv. Innan intervjutillfällena utförde vi 

litteraturstudier av de vetenskapliga artiklar vi fann. Vi sökte också på 

Internet för att skapa oss en uppfattning om ämnet. Båda dessa aktiviteter 

bidrog till att vår förförståelse ökade något. Att ha förförståelse kan vara både 

positivt och negativt, beroende på situationen. I vårt fall var det positivt med 

en ringa förståelse i den bemärkelsen att vi inte hade några förutfattade 

meningar när vi träffade informanterna. Den negativa aspekten med en ringa 

förförståelse är att mer sofistikerade frågeställningar kan ha förbisetts. 

3.5 Datainsamling  

Datainsamlingen har delats upp i tre delar, även om dessa delar har skett mer 

eller mindre parallellt. De tre delarna är litteraturstudier, intervjuer med 

informanter på mindre företag, samt observation av deras sociala medier.  

I studien har både primär- och sekundärdata samlats in. Primärdata har 

samlats in genom djupintervjuer. Sekundärdata har samlats in genom relevant 

litteratur, samt genom information på websidor och tryckt information om de 

studerade företagen. 
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3.5.1 Litteraturstudier 

Löpande under arbetets gång har vi genomfört litteraturstudier i syfte att 

skaffa oss en djupare förståelse för forskningsområdet. Inledningsvis startade 

vi med att försöka kartlägga vilken tidigare forskning och annan litteratur 

som fanns inom området sociala medier för att skaffa oss översiktliga 

förkunskaper och förståelse innan intervjuerna.  

Under intervjuerna ökade vår insikt i ämnet och vi fick nya infallsvinklar, 

som ledde till nya litteraturstudier. Litteraturstudierna har skett växelvis med 

intervjuerna och kan ses som en process där nya insikter ledde till ett behov 

av att söka ytterligare kunskap genom nya litteraturstudier. Denna process har 

pågått under hela arbetes gång och har på så sätt successivt ökat vår förståelse 

för ämnet.  

Litteratursökningen har främst skett via Linnéuniversitetet i databaser som 

ACM (Digital Library), ELIN (Electronic Library Information Navigator), 

BSP (Business Source Premier) m.fl. och via Google Scholar. 

Inledningsvis använde vi sökord som social media och Web 2.0 för att senare 

utöka med sökord som small business, interaction, viral, Web marketing, 

network, strategies, co-creation med flera. Sökningar skedde dels med 

enskilda sökord, men också i olika kombinationer.  

Området sociala medier och speciellt företags användning av sociala medier 

är relativt nytt i forskningssammanhang, vilket ledde till en omfattande 

litteratursökning. Sociala medier i forskningssammanhang är dock ett aktuellt 

ämne, då vi under de senaste månaderna upptäckt att allt fler vetenskapliga 

artiklar publicerats. 

3.5.2 Intervjuer 

Det finns olika sätt att samla in primärdata, till exempel intervju, observation 

och enkät (Wiedersheim-Paul et al., 1997). Val av metod beror på 

kombinationen av vetenskapligt synsätt och vilka resurser som finns i form 

av tid och pengar. Dessutom är det av stor betydelse hur man ställer frågorna 

och på vilket sätt data samlas in. Intervjuer kan delas upp i telefon- och 

besöksintervjuer (Dahmström, 1991). 

Vi har valt att göra personliga intervjuer vid besök hos informanterna i deras 

verksamhet. Vid personliga intervjuer kan frågorna ställas på ett 

standardiserat eller ej standardiserat sätt. Hög standardisering innebär att 

ordningsföljden mellan frågorna såväl som frågeformuleringen är bestämd på 

förhand. Vid ej standardiserade intervjuer är syftet i första hand att svaren 

skall täcka informationsbehovet. Intervjuaren har en större möjlighet att välja 

frågeformulering och ordningsföljd mellan frågorna mer fritt. Följden blir att 

intervjun kan genomföras efter de förutsättningar som finns vid den aktuella 

http://lnu.se/polopoly_fs/1.6776!elin.html
http://lnu.se/polopoly_fs/1.8451!bsp.html
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intervjusituationen och platsen. Det är emellertid inte alltid lätt att säga om en 

intervju är av standardiserad eller ostandardiserad art och man kan då tala om 

semistandardiserade intervjuer (Lundahl et al., 1992). På förhand har 

frågorna definierats och vid intervjutillfället försöker man att följa upp svaren 

med frågor av typen ”vill du utveckla det?” eller ”kan du förtydliga det?”. 

Ostandardiserade och semistandardiserade lämpar sig bäst för att samla in 

mjuka data kring mer kvalitativa förhållanden, exempelvis motiv och 

föreställningar som ligger bakom en viss åtgärd eller olika personers diagnos 

av en situation. (Lundahl et al. 1992). 

Vår ambition var att skaffa oss förståelse för hur informanterna upplevde och 

såg på sitt användande av sociala medier. Helt standardiserade intervjuer var 

därför inget lämpligt alternativ för oss, utan vi har istället använt 

semistandardiserade intervjuer. Våra intervjuer var standardiserade i den 

bemärkelsen att varje intervju inleddes med ett antal bakgrundsfrågor som 

var gemensamma för alla informanter, därefter ställdes öppna frågor som vi 

kopplat till våra forskningsfrågor. De öppna frågorna ställdes inte i samma 

ordningsföljd vid alla intervjuer, utan flikades in när de passade in i dialogen. 

Alla frågorna i intervjumallen i bilaga 2 ställdes dock till alla informanterna. 

För att skaffa oss en djupare förståelse gav vi även utrymme för 

informanterna att vidareutveckla olika resonemang under intervjuerna.  

3.5.3 Observationer 

Observationer kan ske systematiskt, vilket brukar innebära att observationens 

förfarande är standardiserat, exempelvis efter en mall, eller helt ostrukturerat 

enligt Skärvad och Lundahl (1992). Fördelarna med en ostrukturerad 

observation är att den kan anpassas efter situationen, medan en standardiserad 

observation ger bättre förutsättningar för att registrera, bearbeta och analysera 

observationen. Den främsta nackdelen med en på förhand utvecklad struktur 

är att förhållanden eller fenomen som inte var kända på förhand riskerar att 

inte upptäckas. De båda sätten går att kombinera, genom att observera det 

fördefinierade med en bibehållen öppenhet och uppmärksamhet för sådant 

som förefaller intressant och viktigt. Observationer kan även delas in i graden 

av deltagande, samt i om observationen sker öppet eller helt dolt. (Skärvad 

och Lundahl, 1992) Det föll sig naturligt att utföra internetobservationer av 

företagens sociala medier. Observationerna var dolda och något systematiskt 

tillvägagångssätt hade inte definierats i förväg. Då intervjuerna ofta skedde i 

informanternas verksamhetsmiljö gav det möjlighet till observation, som 

skedde öppet och med ett ostrukturerat förfarande.  
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3.6 Urval 

Det finns två huvudgrupper av urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke 

sannolikhetsurval. (Hellevik, 1977). Vårt syfte är inte att mäta frekvenser 

eller fastställa kvantitativa skillnader, utan vi har valt att göra ett subjektivt 

urval, ett icke sannolikhetsurval. Urvalet baserades på att vi ville få en rik och 

täckande information för att kunna ge en kvalitativ tolkning av fenomenet 

sociala medier för en population av mindre företag. Av tids och kostnadsskäl 

begränsades urvalet av informanter till mindre företag geografiskt belägna i 

Västsverige. 

Urvalet av informanter skedde på flera olika sätt; genom sökning på Internet 

och inom sociala medier, genom lokalpress och genom snöbollsurval. 

Snöbollsurval sker successivt genom att en informant lämnar förslag på nya 

lämpliga informanter att intervjua. (Skärvad och Lundahl, 1992). Vårt urval 

baserades även på att informanterna hade en närvaro inom sociala medier, så 

som egen blogg, Facebook-sida eller Twitter-konto, då vi ville ha ett urval 

där informanterna hade praktisk erfarenhet inom området. Urvalet baserades 

också på att vi vill få en variation av olika verksamheter och därför valdes 

mindre företag som var verksamma i olika branscher ut. 

3.7 Genomförande 

Efter urvalet av de aktuella företagen med de potentiella informanterna 

kontaktades de via telefon. De informerades om studiens syfte och vi 

förklarade varför vi gärna ville träffa just dem för en intervju. I det inledande 

samtalet informerade vi om de etiska riktlinjerna för vårt arbete vilka. här 

återges i avsnitt 4.9 Etiska överväganden. Alla som kontaktades, utom en, var 

villiga att medverka i en intervju. Som orsak till avböjandet angavs att de 

bara hade startat en Facebook-sida, men att de sedan inte alls hade varit 

aktiva och att de därför inte ansåg sig kunna bidra med någon adekvat 

information vid en eventuell intervju. Totalt kontaktades elva mindre företag, 

varav tio ledde till intervjuer. Vi kom överens om när och var intervjuerna 

skulle ske. Informanterna föredrog i de flesta fall att bestämma en tid då de 

kunde genomföra intervjun mer ostört. Alla kontaktuppgifter, som 

vägbeskrivningar, tidpunkt för intervjun, e-mailadresser, telefonnummer, 

samt övriga uppgifter, som vi fick vid första kontakten, nedtecknades i ett 

register.  

3.7.1 Internetobservation 

Innan intervjuerna genomfördes loggade vi in på företagens hemsidor och på 

deras sidor inom sociala medier, för att skaffa oss förståelse om 

verksamheten och för att få en uppfattning om vilka verktyg som användes i 

interaktionen med kunder. Därigenom skapade vi oss en översiktlig förståelse 

före intervjuerna, vilket gav oss nya infallsvinklar vid utformningen av 
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intervjufrågorna. Det underlättade även möjligheterna att följa med i 

informanternas resonemang under själva intervjutillfället. 

Efter intervjuerna gjordes nya observationer av företagens aktiviteter inom 

sociala medier. Vi kunde nu relatera den information och de resonemang som 

uppkommit under intervjuerna till dessa aktiviteter, vilket allmänt ökade vår 

förståelse för sociala medier som fenomen. Det gav även en ökad förståelse 

för den praktiska användningen av sociala verktyg hos företagen. 

3.7.2 Frågekonstruktion och genomförande av intervjuerna  

Innan intervjutillfällena utformades en intervjumall. Intervjumallen bestod i 

ett antal inledande bakgrundsfrågor och ett antal öppna frågor, vilka 

formulerades utifrån forskningsfrågorna. Intervjumallen finns i bilaga 2. 

Frågorna till intervjuerna konstruerades med avsikten att de skulle vara 

generella och kunna ställas till vilket mindre företag som helst, oavsett vilken 

verksamhet som bedrevs. Intervjuerna genomfördes i en öppen dialog. Varje 

intervju inleddes med bakgrundsfrågor, vilket ofta ledde till att informanten 

gav oss en utförlig bakgrundsbeskrivning och en historisk bakgrund till 

företagets utveckling. Därefter ställdes öppna frågor kopplade till våra 

forskningsfrågor. Intervjumallen följdes inte slaviskt utan frågorna flikades in 

när det passade i dialogen och ställdes följaktligen inte i samma ordningsföljd 

från en intervju till en annan. Alla frågorna i intervjumallen i bilaga 2 ställdes 

dock till alla informanterna. Nya frågeställningar uppkom i dialogen mellan 

oss och informanterna. Frågorna var av typen processfrågor som gjorde att 

intervjun fortskred och vidareutvecklades. Processfrågor definieras av 

Skärvad och Lundahl (1992), som brett formulerade frågor som ger 

informanterna stort spelrum och stimulerar dem till att diskutera vad de anser 

viktigt. Genomförandet av intervjuerna var för oss en alltigenom mycket 

intressant, lärorik och inspirerande process, som gjorde att vår förståelse för 

sociala medier stegrades markant, samtidigt som vi hade nöjet att få träffa 

tillmötesgående och entusiastiska människor. 

I samband med intervjuerna fick vi även möjlighet att observera 

informanternas verklighet då intervjuerna skedde i deras verksamhetsmiljö. I 

ett fall träffades vi och genomförde intervjun på ett café i närheten av 

verksamheten, men gjorde ett besök i verksamheten efter intervjuns avslut. I 

ett annat fall skedde intervjun i hemmiljö, eftersom företaget var ett e-

handelsföretag och försäljning och distribution sköttes från hemmet. I övriga 

fall befann vi oss i informanternas verksamhet vid intervjuerna och fick 

samtidigt en inblick i deras vardag. I några fall fick vi även en rundvisning av 

verksamheten. Förmånen att få en inblick i verksamheten gav oss en mycket 

större förståelse av både informanterna och deras verksamhetsmiljö, än vad 

som hade varit möjligt vid intervjuer på annan plats eller genom 

telefonintervjuer.  
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Varje intervju tog i medeltal 40 minuter och alla intervjuer spelades in med 

hjälp av diktafon. Efter varje intervju transkriberades intervjumaterialet, 

vilket genererade i genomsnitt fyra och en halv A4-sida per intervju. En av 

oss transkriberade texten och den andra av oss korrekturläste texten för att 

säkerställa att vi inte feltolkade intervjumaterialet. Under transkriberingen 

fick vi ett sammanfattande intryck av intervjumaterialet, samtidigt som några 

nya frågeställningar väcktes. Ett dokument som innehöll den transkriberade 

texten och några nya frågeställningar, samt önskemål om förtydligande på 

några frågor, förseddes med namn, tidpunkt, samt annan bakgrundsfakta, och 

skickades därefter ut till informanterna med e-mail. Några av informanterna 

svarade omgående, medan andra fick kontaktas via telefon för att godkänna 

intervjumaterialet. Deltagarkontrollen resulterade i tre förtydligande och två 

korrigeringar. 
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3.8 Analys 

Analysen kan ses som en fortsättning på samtalen som inleddes under 

intervjuerna och det finns ingen standardmodell för att nå den inneboende 

meningen i intervjun, anser Kvale (1997). För att ta forskningen från det 

specifika till det allmänna, förespråkar Creswell (2009) att analysprocessen 

delas in i olika steg och har tagit fram en modell som illustrerar dessa steg. 

Även om modellen är hierarkiskt uppbyggd kan stegen i praktiken ske i en 

annan ordning. Vi har tagit hjälp av modellen i figur 4 i vår analysprocess 

och beskriver fortsättningsvis de olika stegen i denna process med 

utgångspunkt i modellen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Data analys i kvalitativa studier (Creswell, 2009, p 185). 

Råmaterialet består av intervjumaterialet som validerats av informanterna, 

Internetobservationer och observationer i samband med intervjuerna. Allt 
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Nästa steg var att först, oberoende av varandra, gå igenom allt 

intervjumaterial för att hitta mönster samt genomföra en preliminär kodning, 

för att sedan jämföra varandras resultat och diskutera skillnader. En vanlig 

invändning mot tolkningar av intervjuer är enligt Kvale (1997) att olika 

uttolkare hittar olika innebörder. Invändningarna baseras på att det bara 

skulle finnas en objektiv tolkning. Men Kvale (1997) hänvisar till 

hermeneutiken som anser att det kan finnas flera legitima tolkningar av en 

text. Han säger vidare att perspektivistisk subjektivitet kan vara en styrka. 

Det innebär att olika forskare har olika perspektiv vid tolkningen och därmed 

kommer fram till olika meningar. Om perspektiven och frågorna tydliggjorts 

leder mångfalden till rikedom. Även om vårt angreppssätt inte ledde till några 

större meningsskillnader, så upplever vi det ändå som ett fruktbart sätt att få 

olika perspektiv och en mer nyanserad bild av materialet. 

I dialogen kom vi fram till en enhetlig mall för att använda vid kodningen av 

intervjumaterialet. Creswell (2009) rekommenderar att en kodbok används 

vid kvalitativ metod inom forskningsområden där kvantitativa metoder 

dominerar. Mallen bestod av en kod med beskrivning och 

kodningsförfarandet gick ut på att intervjutexterna jämfördes med mallen och 

meningar i texten mot olika koder. Kodningen användes för att skapa 

kategorier eller teman. Beskrivningar kan innefatta information om 

människor, platser och händelser. Creswell (2009) Teman och beskrivningar 

redovisas i kapitel 5 Resultat/Empiri. Det sista steget i modellen innefattar 

tolkningen av resultatet. I vårt fall kopplas mönstren från resultatet till teori, i 

kapitel 6 Analys. 

3.9 Tillförlitlighet 

För att mäta en uppsats tillförlitlighet brukar begreppen reliabilitet och 

validitet användas i diskussionen kring uppsatsens vetenskapliga kvalitet. Vi 

har valt en kvalitativ metod i vårt arbete för att nå fördjupad kunskap och 

förståelse inom ämnesområdet. I studier med kvalitativ inriktning kan 

validitet och reliabilitet värderas på ett delvis annorlunda sätt jämfört med 

studier med kvantitativ inriktning, då det handlar mer om att kunna beskriva 

att data samlats in och bearbetats på ett systematiskt och hederligt sätt.  

3.9.1 Inre validitet (trovärdighet) 

Kommunikativ validitet - Förmågan att detaljerat kunna beskriva och 

kommunicera hur forskningsprocessen har lett fram till uppsatsens resultat 

påverkar kunskapens giltighet. (Creswell, 2009) Under studiens gång har vi 

haft ambitionen att så detaljrikt och systematiskt som möjligt beskriva hur vi 

gått tillväga och vi upplever att det hjälpt oss att bli medvetna om tveksamma 

metodval och vår påverkan på undersökningsresultatet. 
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Deltagarkontroll - Om informanterna själva kan rätta felaktiga uppfattningar 

och missförstånd kan det ibland vara positivt. Efter att intervjuerna 

transkriperats skickade vi en utskrift av hela intervjun till dem som 

intervjuats och bad dem korrigera missuppfattningar, samt göra 

förtydliganden. 

Triangulering - är ett sätt att testa undersökningens validitet genom att se på 

problemet ur flera synvinklar. Creswell (2009) förespråkar att 

intervjumaterialet stäms av med informanterna. Efter att intervjuerna 

transkriberats skickades de tillbaka till informanterna för kontroll och 

validering. Datainsamling har skett från material från flera olika källor, dels 

genom litteraturstudier och dels från företagens perspektiv, samt genom 

observation av deras sociala medier. 

Objektivitet - Det är viktigt att reflektera över hur forskarnas förförståelse kan 

ha påverkat studien. (Creswell, 2009). Vi har varit två som genomfört 

studien, som ibland arbetat var för sig för att senare jämföra resultaten 

Exempelvis valde vi först att bedöma intervjuerna enskilt, för att sedan 

diskutera skillnaden och enas om en gemensam kodning. 

3.9.2 Yttre validitet (tillämpning) 

I en kvalitativ studie definierar inte forskaren/författaren generaliserbarheten 

utan presenterar vägen och de fynd som gjordes vid slutet av vägen. Läsaren 

avgör sedan generaliserbarheten.  

(http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml) 

3.9.3 Reliabilitet  

I en undersökning med god reliabilitet påverkas mätningen i liten 

utsträckning av tillfälligheter och det finns få slumpmässiga fel.(Skärvad och 

Lundahl, 1992) En fråga som kan ställas är om mätinstrumenten är pålitliga. 

Mätinstrument kan både vara teknisk utrustning och de personer som 

genomfört intervjun. Den tekniska utrustningen bestod i en diktafon som 

fungerade bra och gav tydliga ljudupptagningar. En risk med en kvalitativ 

undersökning är att processen kan färgas av personliga tolkningar. Vid de 

intervjuer vi genomfört har det förelegat skiftande omständigheter vilket kan 

ha påverkat informanternas svar. En annan aspekt är att vi var två personer 

som genomförde intervjuerna vilket också kan ha påverkat genomförande och 

tolkning av intervjuerna. Genom medvetenhet om dessa förutsättningar har vi 

strävat efter att eliminera deras påverkan på intervjuerna, med att ha avsatt 

gott om tid för intervjuerna och genom att i förväg ha diskuterat hur vi skulle 

kunna genomföra intervjuerna så samstämmigt som möjligt. Intervjuerna 

ligger till grund för uppsatsens empiri och för att läsaren ska få möjlighet att 

bedöma trovärdigheten i våra tolkningar har vi valt att inkludera många citat.  
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3.10 Etiska överväganden 

Med utgångspunkt i de riktlinjer för etisk egen-granskning som publiceras av 

Etikkommittén Sydost (2011), vars uppgift är att göra rådgivande etiska 

granskningar av studentarbeten och kliniska forskningsprojekt, har vi 

utformat etiska riktlinjer som vi följt för insamling och bearbetning av 

information under vårt arbete.  

 De parter som berörs av forskningen informeras om syftet med och 

uppläggning av undersökningen så att alla detaljer som kan påverka 

deras beslut att medverka klart framgår.  

 Medverkan i undersökningen sker helt frivilligt. 

 Största möjliga konfidentialitet råder och personuppgifter samt 

företagsuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga.  

 Insamlad data om enskilda personer och företag används enbart för 

forskningsändamål. 

Vidare har informanterna fått tillgång till allt transkriberat intervjumaterial 

för att själva kunna säkerställa att deras svar och annan information som de 

delgivit återges korrekt. Vi har även frågat informanterna om de vill ha 

information om var resultatet kommer att publiceras eller om de vill ha en 

rapport eller sammanfattning av undersökningen. Allt källmaterial har 

sammanställts och kommer att finnas tillgängligt på begäran vid syfte att 

kontrollera om de tolkningar som har gjorts i uppsatsen är rimliga i 

förhållande till det empiriska materialet. 

http://www.bth.se/hal/eksydost.nsf/bilagor/Etisk_egengranskning_doc/$file/Etisk_egengranskning.doc
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4. Resultat/Empiri 
I kapitlet presenteras det empiriska materialet från intervjuerna och 

internetobservationerna. Våra forskningsfrågor låg till grund för 

uppdelningen av intervjufrågorna och i detta kapitel redovisas empirin för 

respektive forskningsfråga.  

4.1 Vilka sociala medier används och i vilken utsträckning? 

Av de tio företag som vi intervjuat har alla begränsat sig till att 

huvudsakligen använda sig av Facebook och bloggar, men även YouTube 

och Twitter används i viss utsträckning. Alla de företag som deltar i vår 

studie nyttjar sociala medier på något sätt. Nio av de tio intervjuade företagen 

använder sig av Facebook. Ett företag använder enbart blogg. Två av 

företagen har både Facebook-sida och Blogg samt Twitter. Hälften av 

företagen använder sig även av YouTube för att lägga upp filmklipp på 

Internet. 

Eftersom sociala medier är ett relativt nytt fenomen har de intervjuade 

företagen inte så lång erfarenhet av sociala medier. Två av företagen har varit 

aktiva på Facebook sedan det kom till Sverige för ett par år sedan. De övriga 

företagen har varit aktiva inom sociala medier i mindre än ett och ett halvt år.  

Hur ofta de sociala medierna uppdateras varierar mellan företagen från någon 

gång i veckan till flera gånger om dagen. Alla uppger att de tycker att de får 

avsätta mycket tid för sin verksamhet i sociala medier. De företag som har 1-

3 anställda avsätter i genomsnitt fem timmar i veckan för underhåll och 

uppdatering. De två företag, som har cirka 60 anställda, har båda en person 

som arbetar med sociala medier på heltid. På ett av dessa företag har hon som 

arbetar heltid yrkesbeteckningen ”Head of Social Media”. Dessutom har de 

hjälp av flera kollegor för att besvara inlägg i de sociala medierna samt för att 

skapa material som ska publiceras. De företag som använder Facebook 

strävar efter att få så många som möjligt att gilla deras sida.  

Informanterna berättar om att när de startade Facebook-sidan tyckte de att det 

var mycket spännande att se hur antalet besökare som tryckt på gilla-knappen 

på Facebook ökade. En informant uttryckte det så här: 

”Det var jättekul att se när antalet som gillade sidan ökade vid starten. Man 

såg att det var 13 medlemmar och nästa stund var det 14 medlemmar, 15 

medlemmar osv.. Första veckan var det väldigt roligt att se antalet gillare 

öka.” 

I tabellen nedan ges en översiktsbild av informanterna. Tabellen visar de 

mindre företagens verksamhetsområde, deras storlek, vilken typ av sociala 

medier de använder och hur länge de varit närvarande inom denna typ av 

medier. I tabellen redovisas även hur ofta de uppdaterar, vilken tid de lägger 
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ner och hur många som gillar företagets sida såvida företaget använder 

Facebook. 

Tabell 1 Informanter 

In
fo

rm
a

n
t 

Typ av 

verksamhet 

Antal 

anställda 

Typ av 

SM 

Antal 

mån 

sedan 

start 

Frekvens/ 

uppdatering 

Tid att 

uppdatera 

Antal 

gillare 

Facebook 

1 

Inrednings-

butik 1 

Facebook, 

YouTube 12 Varannan dag 2 tim 1 298 

2 Hobbybutik 2 Facebook  4 1 gång/ vecka 

30 min i 

veckan 7 

3 Smycken 2 

Facebook, 

YouTube 8 

Flera ggr varje 

dag 

10-15 

tim/vecka 399 

4 

Kosttillskott/     

E-handel 60 

Facebook, 

bloggar, 

Twitter, 

Ad 

Words, 

YouTube 24 Många ggr/dag 

En heltid, 

samt 2 

personer 

några 

tim/dag 21 437 

5 

Hårvårds-

produkter /      

E-handel 2 

Facebook, 

YouTube 2 2 ggr/vecka 

Olika 

mellan 2-3 

tim till 10-

15 tim 379 

6 

Produkter till 

hundar/ andra 

husdjur 1 Facebook 6 Varje dag 

3-4 tim/ 

vecka 102 

7 Restaurang 3 

Facebook, 

Blogg 24 2 ggr/vecka 

10 

tim/vecka 447 

8 

Sandaler/        

E-handel 1 Facebook 4 2 ggr/vecka 

1 

tim/vecka 39 

9 

Inrednings-

butik /Café 2 Blogg 2 1 gång/vecka 

1 

tim/vecka -- 

10 

Skate- Snow – 

board, 

streetwear 

E-handel/ 

butik 60 

Facebook, 

bloggar, 

Twitter, 

YouTube 15 

Många ggr/dag, 

även helger 

En heltid, 

samt en 

person 

som nyss 

börjat 85 000 

 

Genom internetobservationer har vi sett att de två större företagen i vår studie 

är mer aktiva inom de sociala medierna och kunderna är även mer aktiva, än 

hos de mindre företagen. Det är också de företag i studien som har flest 

gillare. Hos de lite större företagen i undersökningen är det endast några få 

som sköter kontakterna via sociala medier. De har speciellt anställda som 

arbetar med sociala medier och andra inom företagen har inte tillgång till 

samma inloggningar, anger informanterna vid intervjuerna. För inlägg från 

företagens representanter eller ägare framgår det klart och tydligt att de 

representerar företaget. 

Företagens sociala medier används även för att ge information om risker. Ett 

av företagen, som bland annat säljer kosttillskott, informerar kunderna vid 
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presentation av produkten om den exempelvis inte är bra att ta i samband 

med vissa åkommor. Ett annat företag som säljer skateboards brukar visa 

filmer med skateboard-trix via sociala medier. I samband med detta meddelar 

de alltid att, de som försöker göra samma trix gör det på egen risk, eftersom 

de kan komma till skada. 

4.2 Vilka strategier använder mindre företag i interaktionen 

med kunderna?  

Inget av de intervjuade företagen har egentligen någon nedskriven strategi 

men när vi frågar dem om deras strategi så har de en klar bild över vad de vill 

uppnå med sina aktiviteter i sociala medier och vilken strategi de har för att 

uppnå sitt syfte. 

Alla de intervjuade informanterna på de mindre företagen uppger att de anser 

att en avgörande faktor för att lyckas inom sociala medier är att vara aktiv 

och uppdatera ofta, helst varje dag och de har som målsättning att göra det så 

ofta som möjligt. Trots att majoriteten av informanterna anger att det är 

mycket tidskrävande att vara aktiv och hålla sina sociala medier uppdaterade, 

anser dock samtliga intervjuade företag att det är värt det. De säger att det är 

svårt att veta om det genererar en högre avkastning för företaget, men de kan 

se en positiv effekt av det i sin verksamhet i form av fler kunder och bättre 

försäljning sedan de startade med sociala medier. En av enmansföretagens 

informanter menar:  

”Att öppna Facebook sida är gratis och får man fem nya kunder som 

handlar, så är det värt det.” 

En annan faktor som företagen anser avgörande för att lyckas med sin 

närvaro i sociala medier är att besökarna finner informationen underhållande 

och intressant. Det varierar mellan de olika företagen vilken typ av aktiviteter 

och information som läggs ut. Alla använder bloggen eller Facebook-sidan 

för att presentera företagets produkter eller tjänster, till exempel kommande 

nyheter. Ett av företagen erbjuder varje dag en vara till rabatterat pris. Flera 

av företagen anordnar tävlingar ibland och det brukar vara väldigt uppskattat 

bland kunderna.  

”Till exempel har vi tagit in Guess-klockor och då hade vi lite ”på-spåret” 

frågor. Eftersom Guess kommer från USA så hade vi lite frågor med en 

beskrivning om var vi startar och lite färdbeskrivning, vart man är på väg 

och så var finalfrågan var slutmålet var. Vi hade även en tävling med Ti 

Sento-smycken. Eftersom Ti Sento kommer från Italien hade vi Italien-

frågor.” 

Det är främst bilder och text som presenteras på företagens sidor inom de 

sociala medierna, men även filmer publiceras ibland. En av informanterna har 
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försäljning av skateboards och ett populärt inslag på Facebook-sidan brukar 

vara filmklipp med olika Skateboard-tricks. Ett annat företag har visat ett 

filmklipp från deras smyckeverkstad, vilket också har varit väldigt uppskattat 

bland kunderna. Ett av företagen som säljer hårvårdsprodukter har planer på 

att presentera videoklipp med olika styling tips.  

Ett av företagen som säljer kosttillskott har en blogg där kunderna kan ställa 

frågor och få svar av en dietist. Företaget som säljer hårvårdsprodukter har 

ingen egen blogg, men är aktiv i olika blogg- samarbeten.  

”Dels har vi haft enskilda blogg-samarbeten där vi har haft kontakt med en 

kille eller tjej som vi skickat lite produkter till och de har sedan skrivit om oss 

och länkat vidare. Sedan har vi även ett Affiliate Program. Det är som ett 

nätverk som har massor med bloggar på den här sidan. Då gör vi egna små 

reklambanners, kanske 5-10 stycken olika som är reklam för olika produkter 

som vi har och då kan bloggaren som är med i det här gå in och välja något 

där, till exempel om vi har reklam för löshår då väljer hon den och sätter på 

sin sida, så får hon provision på det vi säljer från henne. Så är det någon som 

klickar på hennes sida och genomför ett köp, då får hon mellan 10 och 15 % i 

provision. Det är lite olika beroende på vad som säljs. Vi betalar för att vara 

med där i form av en månadskostnad och sedan är det ju provision också.” 

Alla företagen är mycket måna om att ge snabba svar på de inlägg som görs 

av kunderna via sociala medier. Många har som regel att de ska svara inom 

ett dygn. Flera av informanterna har upplevt att det är många företag som har 

en Facebook-sida eller en blogg, men som inte bryr sig om att svara 

omgående. De har funnit sidor med obesvarade inlägg, som är flera veckor 

gamla. De företag som vi har intervjuat är dock alla av åsikten att om man 

engagerar sig i sociala medier så måste man underhålla det kontinuerligt och 

ge kunderna snabba svar, annars är det bättre att inte använda sig av sociala 

medier för att kommunicera med sina kunder. Några av informanterna 

reflekterar över hur de själva skulle reagera som kund. 

”Vet själv hur irriterande det är om man inte får svar inom två dagar. Det är 

bara att gå till sig själv, att man vill ha svar direkt.” 

Den främsta orsaken till att företagen har startat upp aktiviteter inom sociala 

medier är att de har sett att andra företag är aktiva. De har också insett att det 

är viktigt att ”haka på tåget” och att dra nytta av fördelarna med att använda 

sig av sociala medier. På frågan om vad som avgjorde valet av socialt media 

att vara delaktig i, blev svaret av samtliga att det var det media som de tyckte 

verkade bäst eller som de kände passade bäst för deras verksamhet. 

Alla företagen har uppgett att de har startat upp sin verksamhet inom sociala 

medier på egen hand. Ett av företagen har dock haft hjälp av en bekant som 

har stor kunskap inom området. Samtliga uppger att det har gått bra att starta 
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upp själva, men ett par av informanterna tyckte att det har varit en del mindre 

tekniska problem. Det har varit lätt att komma igång och de har lärt sig att 

använda mediet efterhand. Ett av företagen har fått hjälp av det företag som 

skapat deras hemsida med att skapa en länk mellan hemsidan och Facebook-

sidan så att de jobbar ihop och skapar flöde på båda plattformarna samtidigt. 

Detta anser de har gett en stor ökning av antalet träffar på Facebook-sidan. 

Även om några av informanterna berättade om att de hade känt en oro inför 

starten med sociala medier, för den öppenhet och tillgänglighet som råder, så 

betonade alla informanterna att efter att ha varit aktiva ett tag, tyckte de att 

det var viktigt att ha en öppen och rak dialog med kunderna via de sociala 

medierna. 

”Vi har dagliga dialoger med våra kunder, där alla som vill kan gå in och 

läsa tidigare konversationer.” 

Alla de intervjuade anser att, även om avsikten med delaktighet i sociala 

medier är att ge ökad försäljning, så är det viktigt att inte ”pracka på ” 

kunderna en massa reklam via sociala medier. Mediet ska främst vara ett 

verktyg för att skapa en tvåvägskommunikation mellan företaget och 

kunderna.  

”Vi vill göra våra kunder engagerade i företaget på andra sätt än att de bara 

ska handla. Vi vill att de är med vid event, deltar i tävlingar, hissar och 

dissar det vi gör och så vidare. Vi avlastar vår traditionella kundtjänst en hel 

del inom sociala medier.” 

Alla företagen sköter dialogen med kunderna via de sociala medierna själva. 

Det är huvudsakligen 1-2 personer som sköter dialogen via de sociala 

medierna och svarar på inlägg. Ett av företagen lyfte fram hur viktigt det är 

att kommunikationen sker på rätt nivå. Företaget som säljer skateboards har 

yngre personer som sin främsta målgrupp och då är det viktigt att använda 

deras språk i kommunikationen på Facebook. 

Syftet med aktiviteterna i sociala medier är framför allt att visa att företaget 

finns och vad de har att erbjuda och på så vis locka till sig nya kunder, men 

framför allt att knyta till sig de befintliga kunderna ännu mer. Flera av 

informanterna ger uttryck för att dialogen med kunderna även är viktig för att 

skapa en stark relation med kunderna, vilket i sin tur leder till lojalare kunder, 

anser de. Att ha en dialog med kunderna anses väldigt viktigt för att kunna få 

information om vad kunderna efterfrågar. Flera av informanterna på de 

mindre företagen använder informationen från kunderna för att göra 

bedömningar av vilka produkter som ska köpas in eller vilka evenemang som 

ska anordnas. Några av informanterna uttrycker det så här: 
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”Facebook är ett jättebra forum för man får mycket feedback. Man kan till 

exempel lägga ut en fråga om vilken produkt man ska köpa in och får på så 

vis snabb feedback.” 

”Att nå ut snabbt till våra gäster och snabbt få information tillbaka. Man kan 

till exempel ställa en fråga om att ”ska vi ha band då eller då” och då kan 

man snabbt få flera svar och se vad de tycker.” 

Informanterna lyfter även fram betydelsen av feedback från kunderna och ger 

exempel på där interaktionen med kunderna leder till att företagen kan 

förbättra sina erbjudanden, utifrån de tips och förslag de får från kunderna. 

”Vi får direkt feedback på allt vi lägger upp. Får veta vad våra kunder tycker 

är bra och mindre bra. Den informationen är ovärderlig för ett företag av 

vårt slag.” 

”På Facebook kan det också komma förslag om förbättringar på allt möjligt. 

Ett exempel på sådana förslag handlade om bilder på de kläderna som 

modellerna visade. Tidigare när kläder fotades så höll ofta modellerna 

handen i fickan så att tröjorna drogs upp, så att det inte gick att se längden 

på tröjorna. Modellerna undviker numera att hålla händerna i fickorna så att 

kunderna kan se tröjornas längd.” 

Genom internetobservationer kan vi konstatera att dialogen på företagens 

Facebook-sidor eller bloggar främst sker mellan företaget och kunderna. 

Företagen styr dialogen genom sina inlägg, även om det förekommer att 

kunderna gör inlägg som styr dialogen i en ny riktning. Det händer också att 

kunderna svarar varandra och ger varandra råd innan företagets representant 

har hunnit kommentera ett inlägg vilket också, uttalades av informanterna 

under intervjuerna. 

”Det är väldigt ofta så att en kund till exempel frågar, ”Vad tycker ni om den 

här produkten?” eller ”Vilken av de här produkterna är bäst?” Då kan det 

komma tio svar från andra medlemmar innan vi har hunnit svarat.” 

Flera av informanterna har uppgett att de anser att det är viktigt att 

kommunicera med kunderna via flera olika kanaler. Sociala medier kan inte 

helt ersätta andra typer av medier som exempelvis dagspress. Det är viktigt 

att synas där också. Sociala medier fungerar dock som ett komplement och 

gör att man delvis kan minska utgifterna för traditionell marknadsföring. Ett 

av företagen gör utskick av produktkataloger till sina kunder varje månad, 

men har nu beslutat att testa att göra uppehåll en månad.  

Två av de företag vi har intervjuat har berättat om hur de lyckats få gratis 

marknadsföring genom tidningsartiklar och pressreleaser i tidningen Tara, där 

det har berättats om företaget eller deras produkter. Detta har lett till att 
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många har sökt information om företaget via sociala medier och dessutom 

medfört att de fått många nya kunder. 

Ett annat sätt att dra till sig besökare till Facebook-sidan eller bloggen är att 

skaffa draghjälp av kända namn. Ett av företagen säljer sandaler som är 

designade av en mycket känd amerikansk kvinna. Sandalerna används även 

av flera kända personer i USA och Europa. Detta har skapat en Word of 

Mouth-effekt och ökat försäljningen markant. 

Företaget som säljer skateboards har två kända team som de sponsrar, ett 

skateboard team och ett snowboard team. Dessa team har en stjärnstatus 

bland företagets kunder och Facebook-besökare. Teamen bidrar med 

information, bilder och videor om sina aktiviteter och vad som är på gång. 

Detta är en av orsakerna till att företaget idag har så många som 85 000 

Facebook-anhängare. 

En uppfattning som finns bland flera av informanterna är att det är svårt att 

skapa en relation enbart genom sociala medier. Det är viktigt att även knyta 

kunderna till sig med hjälp exempelvis olika event och nätverksträffar. Detta 

kan med fördel göras tillsammans med andra företag. Flera av företagen har 

uppgett att de ibland deltar i olika evenemang för att skapa kundkontakter. 

Detta är också ett bra tillfälle att informera om att de finns tillgängliga i 

sociala medier. Ett annat sätt som används för att låta kunderna få kännedom 

om att företaget är närvarande i sociala medier är att dela ut visitkort till 

kunder där de uppger att de finns på exempelvis Facebook. 

4.3 Vilka utmaningar och möjligheter möter de mindre 

företagen? 

En av fördelarna med sociala medier är, enligt respondenterna i vår studie, att 

det är gratis. Dessutom är det lätt att nå sina kunder med hjälp av sociala 

medier. Man kan förse kunderna med information omedelbart och det är 

dessutom möjligt att få respons tillbaka inom några timmar eller till och med 

inom några minuter. En annan positiv egenskap hos sociala medier är dess 

förmåga att kunna selektera ut en specifik målgrupp på ett enkelt sätt. Vid en 

annons i exempelvis en tidning visas den för alla läsare, även dem som inte är 

potentiella kunder. Det är också svårt att mäta en annons verkningsgrad. 

Inom sociala medier är det lättare att bedöma om ett erbjudande har fått 

någon respons genom de statistikverktyg som finns för att se antalet besökare 

till sidan och hur många som har klickat på ”gilla”-knappen etc. 

Två av företagen berättade om det massiva regelverk som finns runt 

Facebook. Det är till exempel inte tillåtet att anordna tävlingar direkt på 

sidan. Om tävlingar arrangeras direkt på Facebook-sidan riskerar man att få 

sin sida nedstängd, vilket de tror att många företag inte känner till. Däremot 



   
 

 

  53 (75) 

 
 

är det tillåtet att skriva att en tävling pågår och att länka till en annan 

applikation utanför Facebook och lägga tävlingen där. 

Trots de risker som finns med sociala medier i form av negativ kritik från 

exempelvis kunder, är det ingen av företagen som tycker att det är något 

större hot. Några tycker istället att det är bra att få veta vad kunderna tycker 

och ser det som en utmaning att få kunden nöjd igen. Är kunden missnöjd 

tycker de att det är en fördel att kunna bemöta det direkt. Andra kunder som 

är inne på sidan kan se att problemet löses och förtroendet för företaget 

växer, inte bara hos den missnöjda kunden som får hjälp med problemet, utan 

även hos andra kunder som har sett att företaget är aktivt och försöker hjälpa 

till. En informant skulle uppskatta att få reda på negativ kritik och utrycker 

sig: 

”Om man har skött något illa, vilket man naturligtvis undviker, men ibland 

kan det ju vara så att man har olika meningar och då vill man ju jättegärna 

veta det. Ofta kanske det ju är så att man kniper ihop och inte säger något 

och aldrig kommer tillbaka igen och då får man ju aldrig veta det. Men om 

de då skriver ett inlägg så har man ju möjlighet att besvara det och kanske få 

kunden jättenöjd istället. Så det är tvärtom bra och något som vi tar som en 

utmaning. Vi har visserligen inte fått någon negativ kritik än men… Det blir 

lite av en utmaning att få kunden nöjd.” 
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5. Analys 
I detta kapitel knyts teori och empiri samman då det empiriska materialet från 

intervjuerna och internetobservationerna analyseras med stöd från uppsatsens 

valda teoretiska referensramar. I kapitlet redovisas även analysen för 

respektive forskningsfråga.  

5.1 Vilka sociala medier används och i vilken utsträckning? 

På marknaden finns en uppsjö av olika typer av sociala medier. Trots detta 

har vår studie visat att företagen främst föredrar att använda sig av de medier 

som generellt sett är mest populära. Alla företagen har valt att begränsa sig 

till att använda ett eller ett fåtal olika sociala medier. De sociala medierna 

används för att kommunicera med kunderna samt för att göra 

omvärldsbevakning. De flesta företagen är mycket aktiva och lägger ner 

mycket tid på att underhålla och uppdatera sina sociala medier och resultatet 

visar att ju mer tid företagen lägger ner, desto mer avkastning ger det i form 

att fler kunder och besökare på sidan. 

5.2 Vilka strategier använder mindre företag i interaktionen 

med kunderna?  

Av de tio rekommendationer som Kaplan och Haenlein (2010) sammanställt 

för att hjälpa företag att utveckla sin strategi för sociala medier handlar fem 

av dem om användning av media. Där anser vi det svårt att se någon tydlig 

koppling till resultatet i vår undersökning. Företagen har inte beaktat vilket 

medium som är bäst för den målgrupp som de vänder sig till, utan har främst 

valt det medium som de själva tycker är bäst. Alla de företag som vi har 

intervjuat har valt att använda sig av färdiga applikationer och har inte 

reflekterat över om de ska skapa något eget. De har dock en insikt i att den 

grundläggande idén med sociala medier handlar om delaktighet, delning och 

samarbete, snarare än reklam och försäljning. 

Vidare hävdar Kaplan och Haenlein (2010) att det är viktigt att all 

kommunikation måste ha ett gemensamt mål för att inte skapa tvetydighet 

och osäkerhet. De företag som vi har undersökt har ingen nerskriven strategi 

för detta, men då det endast är en eller två personer som underhåller 

verksamheten inom sociala medier anser vi att det är lättare att ha kontroll 

över att all kommunikation har ett gemensamt mål. I ett stort företag där 

kanske många är involverade är det svårare. Kaplan och Haenlein (2010) 

anser också att det är viktigt att alla på företaget får tillgång till de sociala 

medier som används. Denna uppfattning delas dock inte av de företag vi 

intervjuat. 

Kaplan och Haenlein (2010) har även utarbetat fem punkter om att vara 

social. De påpekar att, om du vill utveckla en relation med någon är det alltid 
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klokt att ta ledningen och att vara aktiv. Detta är något som alla våra 

informanter kan bekräfta. De avsätter mycket tid för att hela tiden hålla sina 

sociala medier uppdaterade och svarar på inlägg. De har även insett att 

konsumenterna vill vara delaktiga och engagera sig. 

Informanterna understryker vikten av att det innehåll som företagen 

presenterar i sina sociala medier måste vara intresseväckande och 

underhållande. De har också skapat sig en god förståelse för hur de sociala 

medierna fungerar innan de har startat genom att studera andra sociala 

medier, något som stämmer bra med Kaplans och Haenleins (2010) teorier. 

Alla företagen sköter sina sociala medier själva och ser till att undvika alltför 

professionellt innehåll. De är också måna om att vara ärliga i 

kommunikationen med kunderna och att respektera de regler som finns, 

faktorer som författarna också anser viktiga att tänka på vid interaktionen 

med kunderna i sociala medier. 

De företag som vi har intervjuat är väl medvetna om de stora möjligheter som 

ges av att budskap kan spridas genom Word of Mouth. De använder sig till 

viss del av detta genom att försöka sprida information om att de finns i 

sociala medier och vilka aktiviteter de har där  

Enligt Brown et. al (2007) ska företagen tänka på att skapa en gruppkänsla 

kring gemensamma intressen som har en anknytning till deras produkter och 

varumärke. Vår undersökning visar att det är lättare att skapa en stark 

gruppkänsla om företaget säljer produkter som används av en specifik grupp 

där gruppkänslan redan är stor, till exempel inom olika fritidsintressen eller 

idrotter.  

Sociala medier är inte bara en ny marknadsföringskanal som liknar andra 

traditionella kanaler, utan sociala medier bygger just på att vara social, 

genom öppenhet, delaktighet och samarbete. Informanterna i studien verkar 

ha anammat detta förhållningssätt. Användandet av sociala medier kan ge 

möjlighet till samskapande, vilket beskrivs av Prahalad och Ramaswamy 

(2004). Vår studie visar att företagens användning av de sociala medierna ger 

en ny möjlighet till dialog med kunderna, i vilken kunderna har en möjlighet 

att påverka företagets agerande, vilket kan leda till värdeökning både för 

kunden och företaget. Prahalad och Ramaswamy (2004) har tagit fram 

DART- modellen som bygger på de fyra faktorerna dialog, tillgång, 

riskbedömning och öppenhet.  

Dialogen mellan företag och konsumenter uppmuntrar inte bara till 

kunskapsutbyte utan den leder även till en högre nivå av förståelse dem 

emellan, vilket är ännu viktigare, menar Prahalad och Ramaswamy (2004). 

De mindre företagen som ingår i vår undersökning har en löpande dialog med 

sina kunder, en del mindre ofta, medan andra har en mer frekvent dialog. Alla 
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informanterna anser att det är viktigt med en dialog och de anger att de 

genom dialogen har fått större kunskap om och större förståelse för sina 

kunder. Informanterna frågar exempelvis kunderna om råd vid inköp eller får 

förslag på förbättringar av verksamheten från kunderna via sina sociala 

medier. 

Genom att fokusera på den tillgång som interaktionen ger, i motsats till bara 

ägande av produkter, kan företag bredda sina affärsmöjligheter, menar 

Prahalad och Ramaswamy (2004). Informanterna i vår studie har insett att 

sociala medier är ett verktyg för att skapa tvåvägskommunikation mellan 

företaget och kunderna. De vill att kunderna ska bli engagerade i företaget på 

andra sätt än att bara handla. 

Riskbedömning innebär att konsumenterna kräver mer information om 

eventuella potentiella risker kring varor och tjänster, men även att de kan bära 

ett större ansvar för att hantera dessa risker, enligt Prahalad och Ramaswamy 

(2004). Vid våra internetobservationer har det framkommit att några av 

företagen informerar om risker via sina sociala medier. Det kan vara 

information om att en produkt inte är bra att använda i samband med någon 

åkomma eller att vissa typer av användande sker på egen risk. Sociala medier 

används då för att informera om risker och därigenom får kunden själv bära 

en del av risken. 

För att skapa förtroende mellan företag och konsumenter är det nödvändigt 

att ha stor öppenhet när det gäller information, menar Prahalad och 

Ramaswamy (2004). I undersökningen anser informanterna att det är viktigt 

att ha en öppen och rak dialog med kunderna via sociala medier och inte 

dölja någon information. De är medvetna om att det finns funktioner för att 

radera inlägg, men uppger att de inte använts. 

Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) räcker det inte med de enskilda 

faktorerna i DART – modellen för att producera spännande upplevelser vid 

samskapandet, utan stor uppmärksamhet måste också ägnas åt de 

valdimensioner som finns i interaktionen mellan kund och företag. Prahalad 

och Ramaswamy (2004) har identifierat fyra sådana valdimensioner som de 

menar att kunderna vill ha tillgång till.  

Kunderna vill ha valfrihet att interagera med företaget på många olika sätt, 

via flera olika kanaler. (Prahalad och Ramaswamy, 2004) Informanterna har 

uppgett att de anser att det är viktigt att kommunicera med kunderna via flera 

olika kanaler och de nämner dagspress, veckotidningar, olika event, 

evenemang, nätverksträffar eller genom sin butik som kan vara både en 

fysisk butik eller en e-handel. 
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Kunderna vill definiera val på ett sätt som speglar deras syn på värdet. Därför 

måste företaget ge upplevelsebaserade alternativ som speglar konsumenternas 

önskningar. (Prahalad och Ramaswamy, 2004). Företagen som ingår i vår 

undersökning har olika sätt för att skapa värde i interaktionen med kunderna 

via sociala medier. Flera anordnar tävlingar för att ge kunderna spänning 

genom tävlande, andra försöker skapa värde för kunderna genom rabatter och 

många använder bilder eller filmer för att ge kunderna en bättre upplevelse 

både av produkterna och av andra saker som kan intressera dem. 

Kunderna vill interagera och göra transaktioner på sitt språk och sätt. De vill 

snabbt, enkelt, bekvämt och säkert ha tillgång till upplevelser. För att kunna 

uppfylla individuella önskemål, måste företaget fokusera på medskapande 

upplevelser i transaktionerna. (Prahalad och Ramaswamy, 2004) Att 

kommunikationen sker på rätt nivå och att målgruppens språk används vid 

kommunikationen på Facebook lyfts särskilt fram av ett av företagen, som 

har en yngre målgrupp. Informanterna i undersökningen uttalar vikten av att 

vara aktiv och uppdatera ofta, samt snabbt ge svar på frågor. Många 

informanter har även förstått vikten av medskapande, vilket vi anser visar sig 

genom att de ställer frågor till kunderna om vilka produkter som skall köpas 

in eller genom att de efterfrågar kundernas åsikter.  

Kunderna vill kunna associera sitt val med de upplevelser de är villiga att 

betala för. De vill att priset på dessa upplevelser ska vara rättvist Därför 

måste företaget fokusera på helheten av pris-upplevelse relationen i 

samskapandet. (Prahalad och Ramaswamy, 2004). Ett sätt att försöka öka 

värdet och upplevelsen för kunderna som används av några informanter är att 

associera till kända personer. Visningen av bilder och filmer är också ett sätt 

som företagen använder för att ge kunderna bättre upplevelse. Rådgivning 

och information är också ett sätt att öka värdet för kunderna. Ett företag har 

exempelvis en dietist som svarar på frågor från företagets kunder.  

Payne et al. (2007) har utvecklat ett ramverk som visar hur såväl kundens 

som företagets lärande är viktiga komponenter i samskapande. De menar att 

kunden bedriver en lärande process baserad på de erfarenheter som kunden 

får under interaktionen. Kundens lärande, har i sin tur en inverkan på hur 

han/hon kommer att bedriva framtida samskapande verksamhet med 

leverantören. När en leverantör lär sig mer om kunden, blir allt fler 

möjligheter tillgängliga för leverantören att ytterligare förbättra utformningen 

av relationen och utöka medskapandet med kunderna. (Payne et al., 2007) 

Flera av informanterna ger uttryck för att dialogen med kunderna är viktig för 

att skapa en stark relation med kunderna vilket i sin tur leder till lojalare 

kunder, anser de. Interaktion med kunderna anses väldigt viktigt för att kunna 

få information om vad kunderna efterfrågar. Flera av informanterna på de 

mindre företagen säger sig ha gjort både förbättringar av produktsortiment 
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och förändringar i verksamheten utifrån den information de fått från 

kunderna via sociala medier. Sociala medier bidrar till att företagen lär känna 

sina kunder och kan därigenom förbättra relationen. 

Kundtillfredsställelse och graden av kundernas engagemang bidrar till att 

interaktionen pågår. Leverantörens roll är därför ett ge en bra upplevelse av 

interaktionerna så att kunderna uppfattar mötena som givande. (Payne et al., 

2007) Informanterna på de mindre företagen uttalar alla vikten av att vara 

aktiv och uppdatera ofta, att snabbt ge svar på frågor och att göra innehållet 

intressant och tilltalande, genom att använda bilder och filmer. Informanterna 

verkar ha förstått vikten av att försöka skapa en bra och givande upplevelse 

för kunderna i interaktionen via deras sociala medier.  

Payne et al. (2007) anser att genom förståelse av kundens tankar, känslor och 

beteende på ett bredare erfarenhetsmässigt sätt, kan leverantören flytta fokus i 

sin marknadskommunikation från strävan efter uppmärksamhet, till dialog 

med kunderna och därigenom stödja deras erfarenhets- och 

inlärningsprocesser. Resultat av kundens inlärningsprocess kan då leda till 

förändringar av kundens attityder och preferenser, menar de. Informanterna i 

vår studie har förstått betydelsen av att skapa en dialog med kunderna i sitt 

användande av sociala medier. De har insett att sociala medier inte är ett 

verktyg för enkelriktad traditionell marknadskommunikation, utan ett verktyg 

för att skapa en tvåvägskommunikation mellan företaget och kunderna. 

Genom att ge kunden en positiv upplevelse via sina sociala medier kan 

företagen förändra kundernas inställning och informanternas förhoppning är 

att kunderna skall bli mer lojala med företaget. 

5.3 Vilka utmaningar och möjligheter möter de mindre 

företagen? 

Enligt Lee et al. (2008) kan små företag vinna mycket på att använda sig av 

olika verktyg inom Web 2.0. Det kan hjälpa dem att utveckla nya produkter 

och tjänster, attrahera nya kunder samt öka kundnöjdheten. Även Popovici 

och Buna (2009) ser stora fördelar med en interaktion mellan företagen och 

kunderna via sociala medier. De anser att de på detta sätt kan förbättra 

marknadsföringen och kommunikationen med sina kunder samt ge företagen 

ökade konkurrensfördelar och högre vinster. Resultatet av vår undersökning 

påvisar att de informanter vi intervjuat på de mindre företagen har insett 

dessa möjligheter och använder sig därför av olika typer av verktyg för att 

interagera med kunder och andra intressenter. De använder verktygen 

framförallt för att nå kunder och samla in feedback. De har märkt att 

kunderna uppskattar deras närvaro i sociala medier och får ofta positiva 

kommentarer om detta. Några av företagen samverkar även med sina kunder 

genom att samla in information om kundernas åsikter och önskemål, till 

exempel om vilka produkter som ska köpas in eller hur tjänster eller 
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produkter kan förbättras. Enligt Lee et al. (2008) kommer företagen att på 

detta sätt öka sina marknadsandelar samt förbättra sitt rykte. Våra 

informanter har uppgett att de har ökat sin lönsamhet sedan de startade med 

olika sociala medier. Därför anser vi att det finns tecken på att vår 

undersökning kan bekräfta att de teorier som Lee et al. (2008) presenterar 

stämmer överens med vår undersökning. 

Kaplan och Haenlein (2010) hävdar att den låga kostnaden för att använda 

olika typer av sociala medier gör det intressant även för små företag. Vår 

studie påvisar att det finns ett mycket stort intresse bland mindre företag att 

utnyttja olika typer av sociala medier, framför allt Facebook och bloggar. 

Kaplan och Haenlein (2010) hävdar vidare att det inte är någon lätt uppgift att 

använda sociala medier och kan kräva nya sätt att tänka. De företag vi 

intervjuat har inte upplevt det som svårt att starta upp sin verksamhet i sociala 

medier, men har insett att de måste tänka sig för hur de kommunicerar via 

sociala medier på grund av den transparens som finns och risken för att det 

som skrivs kan misstolkas. Det är också mycket regler att ta hänsyn till, 

framför allt vid användandet av Facebook. 

Kaplan och Haenlein (2010) påtalar att det även finns risker med sociala 

medier. Ofiltrerade negativa och kanske till och med ojusta kommentarer om 

företaget kan publiceras för allmänheten. Även Kaplan och Haenlein (2010) 

nämner detta. Inget av de företag som vi intervjuat ser dock detta som något 

större hot. De hävdar att det visserligen inte är roligt om det skrivs negativ 

kritik men är ändå tacksamma för att få vetskap om det och ser det istället 

som en utmaning att vända det till något positivt. Det finns också en funktion 

som kan användas i bloggar och på Facebook som innebär att inlägg först 

måste granskas av innehavaren innan de publiceras.  
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6. Diskussion  
I kapitlet diskuterar vi resultatet och genomförandet av undersökningen. 

En reflektion av de metoder och teorier som används i studien görs också. 

6.1 Problemlösning/resultat 

Vi upplever att mindre företag egentligen har goda möjligheter att lyckas 

inom sociala medier, som ju är skapade för information mellan individer, 

från en individ till en annan. Ett företag som får sina vänner att 

rekommendera företagets sida på Facebook utnyttjar de sociala mediernas 

styrka. Vi anser att det mindre företaget har stora möjligheter att arbeta 

strategiskt på nätet genom att låta sina kunder rekommendera dem, då vi 

har en preferens för att lita mer på våra vänner och våra vänners vänner, 

än på officiella budskap.  

Det finns en medvetenhet hos de mindre företagen om möjligheterna med 

Word of Mouth, men de skulle kunna dra nytta av att sprida information 

viralt i större utsträckning. Ett räkneexempel skulle kunna illustrera den 

potential som finns vid spridningen av ett budskap på Facebook. Vi antar 

att varje Facebook-medlem i genomsnitt har 120 vänner. I första ledet 

sprids budskapet till dessa vänner, när de i sin tur sprider budskapet 

vidare till alla sina vänner har budskapet nått 14 400 människor, i tredje 

ledet har 1,7 miljoner människor nåtts av budskapet. Det var vad som 

hände i Egypten tidigare i våras när Tahrir torget fylldes av människor. 

En annan aspekt är att individerna på de mindre företagen är involverade i 

många eller alla av verksamhetens delar. På enmansföretaget ligger alla 

yrkesrollerna på en och samma person, som fungerar som inköpare och 

säljare, samt alla andra roller som är aktuella för företaget. Kunskapen om 

verksamheten finns samlad hos individen och i interaktionen via sociala 

medier har enmansföretagaren förutsättningar att direkt i dialogen med 

kunden ge korrekta och snabba svar. En begränsande faktor för mindre 

företag är tiden att hinna med att vara aktiv inom sociala medier, förutom 

alla yrkesroller. De mindre företagens representanter tyckte dock att de 

blev allt bättre på att hinna med sina sociala medier, efter ett tag. 

Att sociala medier används av företag i interaktionen med kunderna är en 

relativt ny företeelse, vilket även vår undersökning visar. De flesta av 

informanterna uppger att de nyligen startat med att använda sociala 

medier. Eftersom företags användning av sociala medier är en i tiden ny 

företeelse, är den vetenskapliga litteraturen inom området begränsad. För 

att anknyta till vår tidigare diskussion kring tidigare akademiska studier 

finns det få studier om hur sociala medier används av företag i praktiken 

och någon tidigare forskning kring mindre företags interaktion med 
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kunderna via sociala medier grundad på en empirisk studie har vi inte 

hittat.  Resultatet av vårt arbete kan dock bidra med empirisk kunskap 

inom detta område. Vår studie kan vara av intresse för forskare inom 

sociala medier och för mindre företag som redan använder sociala medier 

i interaktionen med kunderna, eller som står i begrepp att börja använda 

sociala medier. 

6.2 Metodreflektion 

Valet av en kvalitativ metod och datainsamlig genom intervjuer anser vi 

fungerade bra för att uppnå studiens syfte. Metodvalet gav oss 

förutsättningar för en djupare förståelse för företagens användning av 

sociala medier. En kvalitativ metod tillåter större flexibilitet vid 

undersökningens genomförande än vad en kvantitativ metod gör. Vi anser 

därför att en kvalitativ metod gav oss bättre förutsättningar att skaffa oss 

djupare kunskap inom ämnet, eftersom vår förförståelse inledningsvis var 

begränsad. 

I vår kvalitativa studie har vi antagit ett tolkande perspektiv. Tolkande 

studier utgår ifrån att människor skapar och associerar sina egna 

subjektiva betydelser till det de förhåller sig till, när de interagerar med 

världen omkring sig. Tolkande forskare vill således försöka förstå ett 

fenomen utifrån den mening eller betydelse som deltagarna tilldelar det.  

I vår studie har vi försökt förstå och tolka hur informanterna upplever sin 

verklighet. En risk med en kvalitativ undersökning är att processen kan 

färgas av personliga tolkningar. För att läsaren skall få möjlighet att 

bedöma trovärdigheten i våra tolkningar har vi fokuserat på att öka 

transparensen i vår studie. Intervjuerna ligger till grund för uppsatsens 

empiri och för att läsaren skall få möjlighet att bedöma trovärdigheten i 

våra tolkningar, har vi valt att inkludera många citat. För att tydliggöra 

studiens genomförande, har vår ambition varit att beskriva vårt 

tillvägagångssätt så detaljrikt som möjligt och vi upplever att det hjälpt 

oss att öka vår medvetenhet om risken för subjektiva bedömningar. 

Studiens empiriska material grundas på intervjuer med informanter från 

tio olika företag, med flera olika verksamheter och med olika målgrupper 

inom olika åldersgrupper, vilket vi anser gjort vår studie mer allmängiltig 

än om vårt urval varit begränsat till verksamheter med likartade 

inriktningar eller med likartade målgrupper. 

Vår möjlighet att genomföra intervjuerna på plats hos företagen upplevde 

vi som en klar fördel, då det gav oss en möjlighet att få inblick i och lära 

oss om deras verksamhet. 
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Vid intervjuer kan en intervjueffekt förekomma. Intervjueffekt innebär att 

intervjuaren påverkar, medvetet eller omedvetet, intervjupersonen och 

dennes svar. Faktorer som kan påverka informanten under en intervju kan 

exempelvis vara kroppsspråk kombinerat med klädsel, röstläge och 

attityder. Genom ett neutralt agerande och en medvetenhet om 

påverkande faktorer, minskar risken för en intervjueffekt (Patel & 

Davidson, 1994). Vid de intervjuer vi genomfört har det förelegat 

skiftande omständigheter vilket kan ha påverkat informanternas svar. En 

annan aspekt är att vi var två personer som genomförde intervjuerna 

vilket också kan ha påverkat genomförande och tolkning av intervjuerna. 

Genom att försöka vara medvetna om dessa förutsättningar har vi strävat 

efter att eliminera deras påverkan på intervjuerna, med att ha avsatt gott 

om tid för intervjuerna och genom att i förväg ha diskuterat hur vi skulle 

kunna genomföra intervjuerna så samstämmigt som möjligt. 

Inledningsvis reflekterade vi över att använda en mixad metod för 

insamling av data. En mixad metod blandar både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Våra funderingar var att först använda en kvalitativ 

metod, som skett i detta arbete, för att sedan använda en kvantitativ 

metod för datainsamling genom enkäter, men insåg att det blivit för 

omfattande för att rymmas inom ramen för detta arbete. I en framtida 

forskning inom samma område skulle det dock kunna vara aktuellt att 

använda en mixad metod. 

6.3 Teorireflektion/Källkritik 

Då området sociala medier och speciellt företags användning av sociala 

medier är relativt nytt i forskningssammanhang, har våra litteraturstudier 

varit omfattade, men trots det kan det finnas annan teori, som kunde varit 

mer relevant för vår studie än den som valts. Dessutom är sociala medier 

ett aktuellt ämne i forskningssammanhang och i framtiden kommer det 

med all säkerhet att publiceras ny forskning som skulle kunnat vara mer 

relevant för en studie av den typ som vi genomfört. I dagsläget anser vi 

dock att vald teori är i högsta grad relevant för vår studie.  

Vid våra litteratursökningar har vi testat källornas trovärdighet och äkthet 

utifrån de källkritiska metoder som Leth och Thurén (2000) beskriver. De 

består i att först göra en detaljerad granskning med utgångspunkt från två 

principer: källans förutsättning och egenskaper samt källans världsbild 

och kunskapssyn. Även om vår teoribildning bygger på forskning som har 

varit publicerad i välrenommerade tidskrifter och bör anses som 

tillförlitlig, så har vi försökt reflektera över frågor som: Vem forskaren 

är? Vilket syfte som forskningen har? I vilket kontext som forskaren 

verkar? Vi sökte litteratur inom vissa områden och efterhand skaffade vi 

oss en viss överblick över forskningen inom ett område genom att följa 
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litteraturhänvisningar i den litteratur som vi bekantade oss med. Vårt val 

av teori baseras främst på vad vi ansåg relevant i vår studie, men också på 

att författarna av teorin ofta var citerade av många andra författare inom 

fältet. Omnämns viss litteratur eller vissa författare på flera håll är det 

flera sakkunniga som har tagit ställning och litteraturen eller författaren är 

värda att tas på allvar, menar Leth och Thurén (2000). 

Det viktigt att reflektera över och ta i beaktning att alla källor är 

produkter av den kultur de skapats i. Faktorer såsom värderingar, historia, 

seder och ideal skapar en kultur och därigenom en världsbild. Vid 

informationssökning krävs det en medvetenhet om den världsbild som 

präglar olika källor och därför bör man inte ställa sig helt okritisk till 

informationen. (Leth och Thurén, 2000). Mycket av den teori som vi valt 

att använda är publicerad av amerikanska forskare och deras nationalitet 

kan ha präglat deras världsbild. Vår studie sker under svenska 

förhållanden, men vi anser att teorin ändå är relevant för vår studie  

Sammanfattningsvis räcker det inte att endast följa allmänna regler för 

källkritik utan det krävs kunskap, uppmärksamhet på småsaker, 

eftertänksamhet och medvetenhet om sina egna fördomar för att kunna 

bedriva en effektiv och grundlig källkritik (Leth och Thurén, 2000). Allt 

efterson studien har fortskridit har vi skaffat oss mer kunskap i ämnet och 

vi har diskuterat den litteratur vi funnit sinsemellan. Dessa diskussioner 

har förhoppningsvis lett både till eftertänksamhet och till att våra 

fördomar mildrats. 
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7. Avslutning 
I kapitlet avslutas uppsatsen med en slutsats och till sist förslag på fortsatt 

forskning. 

7.1 Slutsats 

Det finns en rad olika typer av sociala medier, men de företag som ingår i 

denna studie har valt att använda sig av Facebook, bloggar, YouTube och till 

viss del även Twitter. De åtta företag som har mellan en och tre anställda 

avsätter i genomsnitt fem timmar i veckan för sin verksamhet i sociala 

medier. De två företag som har cirka 60 anställda har båda en person som 

ägnar sig åt företagets aktiviteter i sociala medier på heltid, med support även 

från annan personal inom företaget. 

 

Alla företagen som ingår i studien har valt att använda färdiga applikationer 

för sociala medier. Inget av företagen har någon nerskriven strategiplan men 

alla har ändå en klar uppfattning om sitt syfte med aktiviteterna i sociala 

medier och vad de vill uppnå med det. Då det är lättare att ha en överblick av 

hela organisationen och kommunikationen med omvärlden anser vi att 

behovet av en nerskriven strategiplan inte är lika stor i ett mindre företag 

jämfört med ett stort. En tydlig strategi som samtliga företag har är att vara 

mycket aktiv och uppdatera ofta. Mediet används främst till att presentera 

företagets produkter eller evenemang, men några av företagen erbjuder även 

tävlingar. Det är främst text och bilder som läggs ut, men ibland även 

videofilmer. Syftet med användandet av de sociala medierna är främst att 

skapa starkare relationer till kunderna, samt att locka till sig nya kunder och 

därigenom bli konkurrenskraftigare och öka lönsamheten. 

 

De företag vi intervjuat ser stora möjligheter med sociala medier. De kan 

kommunicera med sina kunder i realtid till ingen eller ringa kostnad. Även 

om det är tidskrävande att vara aktiv inom sociala medier så anser de att det 

är värt mödan. De ser inga större risker med sociala medier, men anser att det 

är viktigt att tänka sig för hur och vad man skriver samt att följa de regler 

som finns. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

I vår undersökning har vi endast intervjuat mindre företag som redan är 

aktiva inom sociala medier. Det hade även varit intressant att intervjua 

företag som inte är aktiva inom några sociala medier för att få en förståelse 

för varför de väljer att inte haka på trenden samt vilka för-och nackdelar de 

upplever med detta. 
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Vidare har vi endast haft ett företagsperspektiv när vi studerat interaktionen 

mellan företag och konsumenter via sociala medier. En undersökning ur ett 

konsumentperspektiv skulle kunna bidra med värdefull information för att 

öka förståelsen för hur konsumenterna upplever företagens kommunikation 

via sociala medier. 

En jämförande undersökning mellan större och mindre företag av vilka 

skillnader som råder, skulle ge kunskapsbidrag om hur företag bör agera vid 

användandet av sociala medier, beroende på om det är ett stort eller litet 

företag. I ett enmansföretag har en person all information, medan ett stort 

företag har många delar av helheten, vilket troligen gör att 

internkommunikationen ökar för att kunna ge snabba svar inom stora 

informationsområden.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Ordlista 
AdWords är Googles produkt för reklam och deras huvudsakliga 

inkomstkälla. Annonsering kan ske genom text, banderoller och interaktiva 

mediaannonser. Priset baseras på betalning per klick (pay-per-klick, PPC) 

eller per tusen visningar online (the online advert cost per thousand views, 

CPM). (Wikipedia) 

AJAX är en akronym för Asynchronous JavaScript and XML (Asynkron 

JavaScript och XML) som är ett samlingsnamn för ett antal olika tekniker 

som kan användas för att bygga applikationer för World Wide Web med 

bättre interaktivitet än tidigare webbapplikationer. Kända tjänster som 

använder dessa lösningar är Gmail, Google Maps och Facebook. (Wikipedia) 

Digitala mötesplatser för att dela innehåll (Content communities)  

Det främsta syftet med content communities är att dela medieinnehåll mellan 

användare. Det finns Content communities för ett brett spektrum av olika 

medietyper, som text (tex BookCrossing), foton(t.ex. Flickr), video(t.ex. 

YouTube) och PowerPoint-presentationer(t.ex. Slideshare). Ur företagens 

synvinkel kan de innebära en risk då de kan användas som en plattform för 

utbyte av upphovsrättsligt skyddat material. Större content communities har 

regler som förbjuder och tar bort olagligt innehåll, men det kan vara svårt att 

undvika att populära filmer laddas upp på YouTube bara timmar efter att de 

har sänts på TV. Den höga populariteten hos content communities gör dem 

dock till en mycket attraktiv kontaktkanal för många företag. (Kaplan och 

Haenlein, 2010). 

Lissly – verktyg för bevakning av social media, framtaget av Lissly 

AB.(Informant) 

Mashup är en typ av webapplikation som sammanställer information och 

funktionalitet från fler av varandra oberoende källor. Ett exempel kan vara att 

använda kartmaterial från Google Maps och kombinera det med 

adressinformation från Eniros sökmotor i en tjänst för användare.(Wikipedia) 

RSS är en samling XML-baserade filformat som används för att syndikera 

webinnehåll och används bland annat av nyhetssidor och webbloggar. 

(Wikipedia) 

Samarbetsprojekt (Collaborative projects) Den bärande tanken bakom 

samarbetsprojekt är att gemensamma insatser från många aktörer leder till ett 

bättre resultat än vad någon aktör skulle ha kunna åstadkomma ensam. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Webb
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Samarbetsprojekten möjliggör ett gemensamt och samtida skapande av 

innehåll, av och för många slutanvändare. Företagen behöver vara medvetna 

om att samarbetsprojekten håller på att bli den viktigaste informationskällan 

för många konsumenter och även om inte allt som står i t.ex. Wikipedia är 

sant, så tror många Internetanvändare det. (Kaplan och Haenlein, 2010). 

Sociala nätverkssajter Sociala nätverkssajter är applikationer som gör det 

möjligt för användare att ansluta genom att skapa personliga profiler, bjuda in 

vänner och kollegor för att få tillgång till dessa profiler, och skicka e-post och 

snabbmeddelanden mellan varandra. Dessa personliga profiler kan omfatta 

alla typer av information, inklusive foton, video, ljudfiler och bloggar. Enligt 

Wikipedia är de största sociala nätverkssajterna Facebook och MySpace. 

Flera företag använder sociala nätverk för att stödja uppbyggnad av 

varumärket och göra marknadsundersökningar. Vissa företag går ännu längre 

och använder Facebook som distributionskanal, som exempel ges den USA-

baserade floristen 1-800-Flowers.com, som erbjuder en widget på Facebook 

som heter ''Gimme Love'' där användare kan skicka ''virtuella buketter'' till 

vänner eller med en musklick, de kan sedan överföras direkt till företagets 

webplats för att skicka riktiga blommor. (Kaplan och Haenlein, 2010). 

Sponsored Stories. När en användare checkar in, gillar en sida, eller delar 

innehåll från en applikation som betalar pengar till Facebook för ”Sponsored 

Stories”, kan den aktiviteten synas som reklam för medlemmens vänner i 

högerspalten. I USA går det att stänga av ”Sponsored Stories”. Men i Sverige 

är den inte "tillgänglig än". 

Virtuella sociala världar Den andra gruppen av virtuella världar, som ofta 

kallas virtuella sociala världar, låter sina invånare välja sitt beteende mer fritt 

och i stort sett leva ett virtuellt liv som påminner om deras verkliga liv. Som i 

virtuella spelvärldar, visas användarna som avatarer i den virtuella sociala 

världen. De interagerar i en tredimensionell virtuell miljö, men i detta rike, 

finns det inga regler som begränsar utbudet av möjliga interaktioner, förutom 

grundläggande fysikaliska lagar. Detta möjliggör ett obegränsat utbud av 

strategier för presentera sig själv och det har visat sig att med ökande 

användandeintensitet och konsumtionserfarenhet har användarna i de 

virtuella sociala världarna börjat visa ett beteende som mer speglar det som 

kan observeras i verkliga livsmiljöer. Det mest framträdande exemplet på 

virtuella sociala världar är Second Life applikationen. Förutom att kunna göra 

allt som är möjligt i verkliga livet (t ex att tala med andra avatarer, ta en 

promenad eller njuta av det virtuella solskenet), så ger Second Life även 

användarna möjlighet att skapa innehåll (t.ex. att utforma virtuella kläder 

eller objekt som möbler) och att sälja innehållet till andra i utbyte mot Linden 

dollar, en virtuell valuta som handlas mot US-dollar. En del invånare är så 

framgångsrika att de virtuellt tjänade pengarna kompletterar deras verkliga 

inkomst. Virtuella sociala världar erbjuder företagen en mängd olika 
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möjligheter, så som marknadsföring (reklam/kommunikation, virtuell 

produktförsäljning/V-handel, marknadsföring forskning), HR och intern 

processhantering. (Kaplan och Haenlein, 2010). 

Virtuella spelvärldar Virtuella världar är plattformar som replikerar en 

tredimensionell miljö där användare kan visas i form av personliga avatarer 

och interagera med varandra som de skulle i verkliga livet. I denna mening är 

nog virtuella världar den ultimata manifestationen av sociala medier, 

eftersom de ger den högsta nivån av social närvaro och medierikedom av alla 

applikationer som diskuterats hittills. Exempel på virtuella spelvärldar är 

World of Warcraft, „' Förutom att de används för reklam inuti spelet 

(liknande idé som produktplacering i storfilmer) kan den höga populariteten 

för virtuella spelvärldar också utnyttjas i mer traditionella reklamkampanjer. 

Japanska bilindustrijätten Toyota, till exempel, använde bilder och mekanik 

från World of Warcraft applikationen i sin reklamfilm för att nå de 2,5 

miljoner spelarna bara i USA. (Kaplan och Haenlein, 2010). 

 

XML, eXtensible Markup Language, är ett universellt och utbyggbart 

märkspråk. XML-koden kan inte definiera vilka element eller attribut som 

kan användas. Denna definition görs av en dokumentmall som antingen är 

intern eller länkas in i dokumentet. Syftet med XML är att kunna utväxla data 

mellan olika informationssystem. Detta görs genom att skicka data som ren 

text; text som även kan förstås av människor. (Wikipedia) 
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Bilaga 2 - Intervjumall 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vilken typ av verksamhet bedrivs? 

2. När startade verksamheten? 

3. Finns en fysisk butik? 

4. Har ni en e-handel? 

5. När startades e-handeln? 

6. Om verksamheten är en kombinerad fysisk butik och e-handel kan 

fördelningen av omsättningen uppskattas mellan de olika 

försäljningskanalerna? 

Öppna fria frågor: 

Vilka sociala medier används och i vilken utsträckning? 

7. Använder ni några sociala medier idag? Som ex. Facebook, Bloggar 

eller andra medier för att kommunicera med kunderna. 

8. Om nej, har ni planer på att börja använda social medier? 

9. Om ja varför just det valet? 

10. Hur ofta uppdaterar ni? 

11. Hur mycket tid lägger ni på att uppdatera/underhålla SM/per vecka?  

12. A) Har det under er närvaro inom SM skett någon plötslig ändring av 

antalet kontakter/användare? B)Om ja, vet ni vad som orsakat 

förändringen? 

13. Hur ser tillströmningen av anhängare ut? (jämn, ökande…) 

14. Hur många är ni som arbetar med SM? 

Vilka strategier använder de i interaktionen med kunderna?  

15. Vilken strategi/planer har ni för användandet av sociala medier i 

framtiden? 
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16. På vilket sätt använder ni SM? Göra erbjudanden, ge rabatter, berätta 

historier, mm. 

17. SM är ett sätt att kommunicera med kunderna. Använder ni några 

andra sätt? 

18. Finns det länkar från er hemsida till SM?  Vilka? 

19. Använder ni Facebook Ads? 

20. Publicerar kunderna inlägg och material på er sida? 

21. Använder ni foton och videoklipp? 

22. Det diskuteras om att Facebook Deals kan komma till SE inom kort. 

Känner ni till det? 

23. Berättar ni en historia via SM, om företaget eller produkterna? 

24. Mäter ni nyttan av SM och i så fall på vilket sätt? 

25. Vilka mål vill ni uppnå med engagemanget i SM? 

26. A.) Hur startade ni? B.) Startade ni upp själva eller anlitade en 

konsult, webbyrå? 

27. Försöker ni lösa kundernas problem med hjälp av SM? 

28. Har ni omvärldsbevakning av vad som skrivs om er i SM? 

Vilka utmaningar och möjligheter möter de? 

29. Vilka fördelar har det gett att använda SM? 

30. Har närvaron via SM gett ökad försäljning?  

31. Har det inneburit några nackdelar med SM? 

32. Vad anser du vara den främsta nyttan med att vara aktiv inom SM? 

33. Har utvecklingen av SM gjort att ni kommunicerar med kunderna på 

ett annat sätt än tidigare? 

34. Anser ni att det är värt mödan och i så fall varför? 
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