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Abstract 
 
Authors: Sofia Gustafson & Tony Hjärtström 
Title: Are companies able to control their brand online? A qualitative study on the 
conditions for marketing in Social Media   
Level: BA Thesis in Media and Communication Studies 
Location: Linnaeus University 
Language: Swedish 
Number of pages: 49 
 
Purpose: This study aims to investigate the conditions that prevail when companies 
put their marketing in social media with the purpose of creating a perception of the 
risks and opportunities it brings to businesses and ultimately how it may affect the 
corporate image and identity. 
 
Theories: The basis of the problem area are presented through a theoretical 
framework with the purpose of highlighting the notions of social media, communi-
cation, marketing communication, groundswell, corporate identity and image. 
 
Methodology: To investigate the research questions this study adopted a qualitative 
approach in which the authors study the properties of a phenomenon in order to seek 
a deeper understanding of the problems we have presented. There is an exploratory 
approach to knowledge and the authors have chosen to conduct qualitative research 
interviews based upon three themes: driving forces, challenges and impacts. 
 
Conclusion: The study revealed that traditional models of communication are no 
longer applicable in social media. Companies are up for a challenge and must clarify 
their sole purpose when establishing communication in the social landscape. The 
general motivation for marketing in social media is making profit, however, building 
relationships is not a natural motive for most companies. The risks companies expe-
rience is the exposure caused by social media and the study also reveals that this fear 
is firmly attached to their lack of knowledge of these new channels of communicat-
ion and their primary areas of use which indicates that skilled employees plays a vi-
tal role with their use of social media in their communication process. The results of 
this study contribute to an important part of the media and communication science 
research as it highlights and compares the components of the communication pro-
cess in social media over traditional marketing communication. 
 
Keywords: Social Media, Communication, Marketing communication, Corporate 
identity, Corporate image, Groundswell 
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1 Inledning 
 
I första kapitlet presenteras en kort inledning till studien och varför författarna valt att 

studera ämnet. Därefter redovisas tidigare forskning och problembakgrund. Avslut-

ningsvis presenteras studiens syfte och forskningsfrågor samt avgränsningar och en 

kort redovisning av uppsatsens disposition. 

 
 
Spelreglerna för marknadskommunikation har förändrats snabbt de senaste åren. Histo-

riskt sett så uppstod massmarknadsföringen vid den nationella Radion och Tv:ns intåg i 

historien. Den traditionella envägskommunikationsmodellen utnyttjades till max för att 

nå så många människor som möjligt med samma reklam och erbjudande. Nästa steg var 

direktmarknadsföring som uppstod då företag fick möjlighet att kommunicera direkt till 

sina kunder via reklamutskick, telemarketing och postorderkataloger. Hittills har ut-

vecklingen fortfarande tillåtit full kontroll över distribution och innehåll men i och med 

2000-talets Web 2.0 teknik skedde en stor förändring. Nu talas det om den sociala web-

ben då Internet är en global mötesplats där vi dagligen interagerar, kommunicerar och 

håller oss ajour med vår omvärld (Weber, 2009:5-7).   

 

Utvecklingen har gått fort och har väckt många frågor kring vad det innebär att synas 

online och på vilket sätt man bör agera. Framför allt har företag stött på problem då 

marknadskommunikation i sociala medier inte liknar den kontrollerade kommunikat-

ionsprocess de tidigare haft. Vilka risker och möjligheter finns det och till vilket syfte 

och mål? Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt från de tidigare studier som visar att 

företagare känner oro och saknar kunskap för marknadskommunikation i sociala me-

dier. För att bidra med kunskap inom ämnet och fylla den uppfattade kunskapsluckan, 

ämnar författarna att belysa de villkor som råder då företag placerar sin marknadskom-

munikation i sociala medier. Författarna utför studien explorativt med stöd av tre forsk-

ningsfrågor som stegvis utreder dessa villkor. Till att börja med utreds företags grund-

läggande drivkrafter och vad som ligger bakom valet av att utöka sin marknadskommu-

nikation i sociala medier. Nästa fråga ämnar att närmare studera och identifiera orsaker-
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na till den upplevda oron. För att slutligen utreda hur företag påverkas utreds hur denna 

kommunikationsform kan påverka företagets identitet och image. 

 
 
 
 
1.1 Redovisning av tidigare forskning 
 

De senaste åren har en rad stora studier utförts i ämnet i bland annat dagens digitala nät-

verkskultur, personligt varumärkesbyggande, sociala medier på jobbet och varför män-

niskor engagerar sig i sociala medier. Det finns även en stor andel uppsatser i ämnet. 

Författarna upplever att dessa studier är till stor del kvantitativa och rör ett visst varu-

märke, en vald kanal eller ur ett visst perspektiv. Ett exempel på det är Företagsprofiler 

på sociala medier- till vilken nytta för konsumenterna? (Eriksson & Billing 2012), som 

är en studie om hur företagsprofiler på sociala medier används och värdesätts ur ett kon-

sumentperspektiv. En uppsats som var ett stöd för att bygga förförståelse i början av 

studien var PR och marknadsföring inom sociala medier (Lidman, 2011). Det är en D-

uppsats om riskerna att vara social i sociala medier som förutom resonemang kring ris-

ker tydligt kartlagt grunderna för sociala medier, dess funktion och syfte. 

 

Förutom tidigare forskning inom sociala medier visar studier på att begreppen företags-

identitet och image är tvetydiga och behöver förtydligas. Detta eftersom mycket av den 

forskning om identitet och image är utförd på en såpass ytlig nivå och oftast av konsul-

ter inom design eller kommunikation (Askegaard & Christensen, 2001:294). 

 

Grunden till författarnas valda forskningsproblem vilar på en studie som IBM gjorde i 

oktober 2011. Studien handlade om hur digitalt mogna marknadschefer är världen över. 

I studien tillfrågades 1700 marknadschefer från 64 länder varav 46 av de tillfrågade 

marknadscheferna var från norden. På punkten om de kan dra nytta av sociala medier 

svarande 68% av marknadscheferna att de känner sig oförberedda inom området och för 

mätningarna av de nordiska marknadscheferna var siffran så hög som 88% (ibm.com). 

Det finns alltså en stor osäkerhet bland företagen då de vill bedriva en del av sin mark-
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nadskommunikation genom sociala medier. Enligt en studie som gjordes av Manpower 

oroar sig företagen för minskad produktivitet bland de anställda samt läckor av känslig 

information och hur företagets varumärke ska påverkas negativt genom marknadsföring 

via sociala medier (manpower.se). Vad beror osäkerheten på och kan det innebära att 

företag tappat kontrollen av sin marknadskommunikation? 

 

 

1.2 Problematisering 
 

Författarna finner att det saknas studier på hur arbete genom den sociala webben har 

förändrats företags marknadskommunikation. Sociala medier passar inte in i någon av 

de mer grundläggande traditionella kommunikationsmodellerna. Sociala medier bygger 

på dialog mellan människor och därmed är de som deltar inte mottagare eller avsändare. 

Genom sociala medier skapar människor gemensamma värderingar och det är intresset 

som håller dem samman. Från 2005 till 2011 har andelen internetanvändare i Sverige 

som besöker de sociala nätverken stigit från 10 % till 62 % (Findahl, 2011:18) och 

bland åldersgruppen 16-25 år framgår det att 95 % av dessa är medlemmar i ett socialt 

nätverk år 2011. En ökning på mer än tio procentenheter sedan föregående år 2010. 

(ibid s.19). Det absolut största och allra mest populära sociala mediet Facebook hade i 

slutet av december månad 2011 en statistik på över 845 miljoner aktiva registrerade an-

vändare (Facebook.com) sedan starten i februari 2004. Sociala medier har kommit att 

bli en del av våran vardag och som Engvall (2012) beskriver det så talar siffrorna sitt 

tydliga språk. Det finns ingen affärsverksamhet som kan blunda för sociala medier så 

till vida att verksamheten har för avsikt att inte synas överhuvudtaget (Engvall, 2012). 

 

syns du inte så finns du inte… (Engvall, 2012) 

Men vad innebär det att synas i sociala medier? Enligt Matthew Froggatt (refererad i 

Dagens Media) som är utvecklingschef för TNS är kunskapsbristen om marknadskom-

munikation via sociala medier är påtaglig. Företag som använder sociala medier för re-

klamkampanjer stör i många fall användarna och det blir en negativ effekt av närvaron. 
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Enligt Dagens Media medför kunskapsbristen att många företag inte använder sig av 

tillräckligt genomarbetade strategier för digital marknadskommunikation (dagensme-

dia.se). 

 

Men även företag med ekonomiska möjligheter för omfattande strategier kan misslyck-

as. Det globala snabbmatsföretaget McDonalds publicerade i januari 2012 en ny kam-

panj på Twitter. Under hashtagen #McDStories ville McDonalds lyfta fram sina under-

leverantörer genom att länka till Youtube med filmklipp som presenterade bönder i 

vacker natur för att på så sätt framhäva och representera matens ursprung. Dock visade 

sig detta vara ett ödesdigert misstag. De flesta av McDonalds följare på Twitter förknip-

pade inte alls hashtagen till maten eller varsamt odlade råvaror, som var kampanjens 

syfte. Snart började Twitteranvändare sprida sina egna historier under #McDStories så 

som "Hittade en nagel i min BigMac en gång #McDstories" och "Jag har gått ner 25 

kilo efter att jag slutat äta och jobba på McDonalds". Efter bara några timmar beslutade 

McDonalds att avbryta den skandalomsusade kampanjen (adage.com). 

 

Likande kampanjer är många och det är viktigt att kunna hantera kritik om den dyker 

upp i ett medie vars poäng är att vara interaktiv. En tweet, ett inlägg eller en kommentar 

kan påbörja massiva ryktesspridningar och många av dem beror på bristen av kontroll 

och korrekturläsning (Weber 2009:7-8). Marknadsförare och kommunikatörer ställer sig 

frågan, vad innebär marknadskommunikation i de sociala medierna för företaget och hur 

kan vi kontrollera det? 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor  
 
Det övergripande syftet för denna studie avser att utreda vilka generella villkor som rå-

der då företag placerar sin marknadskommunikation i sociala medier.  

 

Utifrån presenterad bakgrundsproblematik har författarna formulerat tre forskningsfrå-

gor som tillsammans utgör en bred grund för studiens syfte. Forskningsfrågorna är valda 

och formulerade för att stegvis och explorativt utreda villkoren för marknadskommuni-

kation i sociala medier.  Till att börja med studeras företags grundläggande drivkrafter 

och vad som ligger bakom valet av att utöka sin marknadskommunikation i sociala me-

dier. Den andra frågan ämnar att närmare studera och identifiera orsakerna till den upp-

levda oron. Slutligen utreds hur denna kommunikationsform kan påverka företagets 

identitet och image. 

 

1. Vad vill företag eller organisationer uppnå genom att bedriva sin  

marknadskommunikation i sociala medier? 

 

2. Vilka risker, likaså möjligheter, upplever företag med  

marknadskommunikation i de sociala medierna? 

 

3. Vad innebär det för företagets identitet och image att  

etablera en närvaro i de sociala medierna? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Författarna har valt att avgränsa studien till de generella villkor som råder då företag 

som placerar sin marknadskommunikation i de sociala medierna. Därav avser studien 

inte att redogöra för några speciella villkor för enbart specifika branscher eller företag 

då författarna anser att kommunikationsprocessen i de sociala medierna som behandlas i 

denna studie är likartad oavsett företags storlek, bransch eller kulturella tillhörighet. 
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Detta är ett medvetet val av författarna för att ytterligare koncentrera studien kring 

kommunikationsprocessen i syfte av att begränsa studiens omfattning samt stärka den 

vetenskapliga relevansen inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga forsk-

ningsområdet. Studien avser inte heller att utreda eller lyfta fram begreppet marknadsfö-

ring som en enskild teori då denna del i kommunikationsprocessen är inkluderad i det 

vida begreppet marknadskommunikation som presenteras ingående i den teoretiska refe-

rensramen. 

 

 

1.5 Disposition 
 
I uppsatsens första kapitel presenteras ämnets bakgrund samt problemområde. Här 

framkommer även studiens syfte och forskningsfrågor samt avgränsning, disposition 

och begreppsförklaring. Andra kapitlet tar upp den teoretiska referensram som är rele-

vant för studien, bland annat marknadskommunikation och identitetsbyggande. Tredje 

kapitlet förklarar de ansatser författarna valt för utförandet av den empiriska undersök-

ningen och insamlingen av data samt andra metodologiska överväganden. I den fjärde 

delen av denna uppsats redovisas resultatet och sammanställs i analys. Slutligen presen-

teras studiens slutsatser i kapitel fem och författarna för en diskussion kring studiens re-

sultat samt ger förslag på vidare forskning. 

 

 

1.6 Begreppsförklaring 
 

• Hashtag - Ett sätt att sortera och kategorisera information med hjälp av #-

tecknet (twittertips.se) 

• Web 2.0 - Ett begrepp som redogör och förklarar för hur nya och innovativa sätt 

att använda webben vuxit fram (NE, b, 2012) 

• User Generated Content - Användargenererat innehåll (NE, c, 2012) 

• Community / Communities - Mötesplats på internet, ex. Facebook och 

MySpace (NE, d, 2012) 
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• Smartphone - Mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, Internetuppkopp-

ling, kamera och ofta även satellitnavigator och qr-läsare (NE, e, 2012) 

• Netizen - Engelskt uttryck för användare av internet (NE, f, 2012) 

• Facebook - Världens största sociala nätverk som står för merparten av dagens 

nätbaserade gemenskaper och nätverksbyggande (NE, g, 2012)  

• Twitter - En webbaserad tjänst för socialt nätverkande som utgörs av s.k. mi-

krobloggar där användaren publicerar textmeddelanden, eller tweets, som får be-

stå av maximalt 140 tecken (NE, h, 2012) 

• Youtube - En webbplats för distribution samt konsumtion av videoklipp som 

startades 2005 (NE, i, 2012) 

• MySpace - En webbplats likt Facebook som baseras på nätbaserad gemenskap 

och marknadsföring av artister vilket medfört att den numera förknippas mer 

med musik än socialt nätverkande mellan personer (NE, j, 2012) 

• Wikipedia -  Ett internationellt, Internetbaserat uppslagsverk där användarna 

själva står för innehållet och kan fritt redigera, ändra eller ta bort dess innehåll 

(NE, k, 2012) 

• Blogg - Öppen dagbok eller logg på webben vars innehåll består av regelbundna 

skriftliga inlägg (NE, l, 2012) 

• Word-of-mouth - En marknadsföringsmetod där nöjda konsumenter för in-

formationen vidare genom skrift eller tal (Wikipedia, 2012) 
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2 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensram som presenteras i följande avsnitt ämnar att redogöra för 

fenomenet sociala medier, dess framväxt och användningsområde ur ett företagsper-

spektiv. Därefter presenteras ett avsnitt av kommunikationsteori för att ge läsaren en 

inblick i hur kommunikationsprocessen är uppbyggd för att sedan ta läsaren in på 

marknadskommunikation. Slutligen redogörs begreppen företagsidentitet och image för 

att ge läsaren en förståelse i de båda begreppen. 

 

2.1 Sociala Medier 

 

Sociala medier är för studien ett grundläggande begrepp och definieras enligt Nat-

ionalencyklopedin: 

 

…samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. 

(NE, a, 2012) 

 

De sociala medierna omfattas av ett brett spektrum internetbaserade verktyg som alla 

verkar för informationsutbyte och kommunikation mellan dess användare (Mangold & 

Faulds, 2009:358) och där användaren ska kunna skapa innehållet, få möjligheten att 

delta i en konversation, ha möjlighet att ta del av andra människors information samt 

knyta och bibehålla kontakter (Carlsson, 2009:11). Vidare beskriver Kaplan et. al. 

(2009) begreppen Web 2.0 och User Generated Content som de fundamentala byggste-

narna vilka tillsammans bidragit till skapandet av de sociala medierna och hur vi använ-

der oss av dess funktioner (Kaplan & Haenlein, 2009:60). Till de allra vanligast före-

kommande sociala medierna finner vi sociala nätverk som Facebook och MySpace, 

bloggar, forum samt kollaborativa projekt som Wikipedia (Mangold & Faulds, 

2009:358). 
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Begreppet sociala medier har en viktig position i marknadskommunikation då det anses 

vara den primära kanalen för social samverkan. Ur ett företagsperspektiv anser författa-

ren och PR-experten Larry Weber (2009) att webben har gett företag större möjligheter 

att utveckla och stärka sin relation med kunder samt att det finns möjlighet att bygga 

nätverk med affärspartners, anställda och arbetssökande. Det som Weber kallar det den 

sociala webben kan även vara en viktig del för forskning och utveckling. Ett exempel på 

sådant nätverksbyggande via sociala medier är företaget Procter & Gamble som har satt 

upp en webbsida för att locka andra att bidra i deras produktutveckling. Företagen kan 

på så sätt få direkt feedback och utveckla bättre lösningar. Procter & Gamble är således 

ett bra exempel hur företag byggt små online communities för att få konsumenternas 

synpunkter på produkter som är under utveckling (Weber 2009:27-26). Popovici et. al. 

(2009) för också ett resonemang över möjligheterna sociala medier kan innebära för ett 

företag och nämner därtill konsumenternas ökade inflytande på marknaden. I motsats 

till Webers teori så uppmärksammar de det faktum att företagen räds konsumenternas 

tycken och åsikter istället för att se det som en chans att utvecklas i linje med opinion-

ens åsikter (Popovici & Buna, 2009:2). 

 

Trots att de flesta förknippar sociala medier till Twitter, Facebook och till viss del 

MySpace (jfr. Mangold & Faulds, 2009), så innehåller själva begreppet mer i sin rymd 

än dessa kända nätverk. Begreppsdefinitionen är något diffus då det finns flera kommu-

nikationskanaler som låter användare kommunicera direkt till varandra utan att de anses 

vara sociala. Som Carlsson (2009) beskriver sociala medier handlar det om att kunna 

delta, kommentera och bygga relationer vilket kan tolkas som att nästan alla medier i 

dagens samhälle att likna vid sociala medier. Det har länge funnits möjlighet att ringa in 

och delta i radio och TV program och att skicka en insändare till en tidning är också ett 

sätt att kommunicera till andra användare, så vilka medier är sociala och inte? Författar-

na tar sin utgångspunkt av begreppet sociala medier från onlinekommunikation men be-

gränsar sig inte till specifika aktiviteter utan står för den verksamhet som kombinerar 
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tekniken, den sociala interaktionen mellan användarna och det användargenererade in-

nehållet. 

 

 

2.2 Kommunikationsteori 
 

Den mest grundläggande modellen för att beskriva hur kommunikationsprocessen ser ut 

är Shannon och Weavers linjära kommunikationsmodell från 1949 (Fiske, 2009:16). 

Kommunikationsprocessen för traditionella medier så som att lyssna på radio och titta 

på TV beskrivs som en enkelriktad process. När man som mottagare får möjlighet att 

ringa in till programmet eller delta i ett diskussionsforum på Internet talar man om en 

mer interaktiv kommunikationsmodell. I denna modell tillkommer begreppet feedback 

som överför mottagarens reaktion tillbaka till sändaren men grundläggande för bas-

modellen är att den beskriver hur en aktiv mottagare påverkar en passiv mottagare (ibid 

s.36).  

 

 

 
Fig.1 Shannon & Weavers basmodell i grundversion. 

Modellen visar delarna i en enkelriktad kommunikationsprocess. En informationskälla 

sänder ett meddelande via en sändare. Sändaren skapar en signal som överförs via en 

kanal vari brus kan uppstå. Signalen fångas upp av en mottagare som omvandlar med-

delandet så att det når fram till målet. (Larsson, 2009:48)  
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Ny teknik förändrar människans sätt att kommunicera och enkelriktad kommunikation, 

hör inte hemma i det sociala medielandskapet. Det traditionella kommunikationsper-

spektivet vilket avser en sändare (företaget) och en mottagare (konsumenten) har sedan 

länge kritiserats då den i första hand ser mottagaren som en passiv aktör och företaget 

som den aktiva parten i kommunikationsprocessen (Finne & Strandvik; 2012:122). Lena 

Carlsson redogör i sin bok Marknadsföring och kommunikation i sociala medier (2009) 

att företag inte bör se sociala medierna som ett kampanjverktyg i första hand utan mer 

som ett verktyg för att skapa relationer och bygga upp ett varumärke (Carlsson, 

2009:45). En modell som presenterar den typen av interaktion och nätverkande som 

bygger på tanken att människor samverkar socialt för bättre kommunikation är konver-

gensmodellen. Modellen visar hur två parter kommunicerar med varandra i en spiral-

liknande process i strävan efter ömsesidig förståelse. Istället för att agera som sändare 

eller mottagare bygger kommunikationen på deltagare som bearbetar meddelandet ge-

nom utbyte av information utan direkt start eller slut. Konvergensmodellen utvecklades 

under början av 1980-talet av Everett M. Rogers och D. Lawrence Kincaid som redan 

då såg tendenser till att massmedialt tänkande övergick till kommunikation mellan per-

soner. Konvergensmodellen har varit länge varit viktig i PR-sammanhang eftersom den 

synliggör kommunikationsflödet som ständigt pågår mellan kommunikatörer och kun-

der (Larsson, 2009:52). 

 

 
 

Fig. 2: Rogers & Kincaids, Konvergensmodell (1981) Källa: Larsson (2009:53). 



 

  
 12 (49) 
  

 

 

Den linjära kommunikationsmodellen och konvergensmodellen har olika syfte med de 

har båda funktionen att de förmedlar information. Ur ett marknadskommunikationsper-

spektiv saknar dock den linjära modellen sociala mediers konversations- och relations-

byggande egenskaper. Konvergensmodellen förmedlar intrycket av jämvikt och liksi-

dighet genom att deltagarna uttrycker och tolkar meddelandet men saknar andra faktorer 

som kan påverka kommunikationsprocessen så som brus. Ingen av modellerna är direkt 

applicerbar för att beskriva kommunikationsprocessen i sociala medier med de innehål-

ler båda viktiga beståndsdelar som är grundläggande för att tolka och förstå studiens 

empiri och resultat. 

 

 

2.3 Marknadskommunikation 
 

Begreppet marknadskommunikation är för studiens syfte viktigt att skilja från det vida 

begreppet marknadsföring. Kotler et. al. (2012) beskriver begreppet marknadskommu-

nikation som det verktyg företaget använder sig av för att etablera en dialog och bygga 

upp relationer med sina kunder i syfte att informera, övertyga, påminna samt förstärka 

varumärket eller deras produktsortiment. Marknadskommunikation öppnar även upp för 

möjligheten att länka sitt varumärke till exempelvis platser, händelser, erfarenheter, 

känslor eller andra varumärken (Kotler & Keller; 2012:476). Marknadsföring är ett vi-

dare begrepp som omfattar andra delar så som företags planering och genomförande av 

sin verksamhet samt för att förse konsumenterna med varor och tjänster. I marknadsfö-

ring ingår med andra ord företags produktutveckling, prissättning och distribution (Lar-

sson, 2009:37).  

 

För att etablera och verka för effektiv marknadskommunikation använder sig företag av 

olika riktlinjer. Dahlén et. al. (2009) förklarar att marknadskommunikationen alltid 

grundar sig i ett gemensamt syfte vilket handlar om att stärka och förbättra varumärket 

genom att ställa sig tre frågor: Vad vill vi nå? Vad vill vi säga dem? Hur ska vi säga 
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det? (Dahlén & Lange 2009:30). De menar dock att marknadskommunikation allt för 

ofta uppfattas som ett verktyg företagen använder sig av enbart för att få konsumenten 

att köpa deras produkter. De tillägger därpå att marknadskommunikation till lika stor 

del kan handla om att skapa attityd- eller beteendeförändringar hos konsumenterna, men 

slår samtidigt fast att marknadskommunikation är den främsta resursen företaget har i 

kampen om kunderna (ibid. s.11).  

 

Kotler et. al. (2010) talar om behovet av en integrerad marknadskommunikation och be-

lyser att företag allt för ofta misslyckas med att integrera sina kommunikationskanaler 

vilket istället bidrar till förvirring hos konsumenterna som dagligen blir bombarderade 

av reklambudskap från olika kanaler. Det massmediala budskapet säger en sak medan 

priskampanjer skickar helt andra signaler och hemsidan verkar helt i otakt med alla 

andra budskap konsumenten tagit del av. De här misstagen i marknadskommunikation-

en beror ofta på att varje del i kommunikationen produceras och implementeras av olika 

avdelningar inom företaget eller till och med externa uppdragsgivare. Det vill säga re-

klambudskapen skapas av marknadsföringsavdelningen medan säljbudskapet skapas av 

säljavdelningen etc. (Kotler & Armstrong; 2010:429). Den integrerade marknadskom-

munikationens primära syfte är därigenom att samordna och styra alla delarna av mark-

nadskommunikationen ett företag omfattas av internt såväl som externt för att kunna 

producera ett tydligare och mer enhetligt kundfokuserat budskap i linje med företagets 

skiftande målsättningar (Mangold & Faulds; 2009:357). Peter Eriksson skriver i boken 

Planerad kommunikation (2009) att en integrerad marknadskommunikation är något 

som kommit att bli allt vanligare förekommande då företag bygger upp sitt varumärke. 

Han tar upp vikten av att informations- och marknadsansvariga vid företag samordnar 

insatserna för att på så sätt kunna etablera en stabil marknadskommunikation för företa-

get (Eriksson, 2008:96). Detta menar även Dahlén et. al. (2009) som också tillägger att 

företagets marknadskommunikation ska vara en central del mellan företaget och dess 

omvärld. De benämner vikten av att företaget har en säkerställd plan för hur de kommu-

nicerar med omvärlden på alla nivåer (Dahlén & Lange; 2009:29).  
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Den globala utvecklingen av mobila multifunktionella enheter som smartphones, tråd-

löst internet och bredband har under 2000-talet i det närmaste utplånat massmediernas 

tidigare enorma effektivitet gentemot konsumenterna. Teknologins utveckling har istäl-

let kommit att förändra konsumenternas beteende när det gäller hur kommunikationen 

bearbetas (Kotler & Keller, 2012:476). Dahlén et. al. (2009) kommer här in på en punkt 

som de kallar för den digitala revolutionen vilket redogör för att konsumenten idag bara 

är ett klick från information om företagen samt deras konkurrenters produktutbud och 

att de i många fall behöver inte ens besöka en fysisk affär då nästintill allt finns tillgäng-

ligt online (Dahlén & Lange; 2009:28). Kotler et. al. (2010) menar således att dagens 

konsumenter är mycket mer välinformerade idag på grund av tillgången till så många 

fler kommunikationskanaler än vad vi tidigare varit vana vid (Kotler & Armstrong; 

2010:427). 

 

Marknadskommunikationens primära funktioner förväxlas lätt med begreppet mark-

nadsföring. Dessa två begrepp har olika funktioner som bör belysas i detta sammanhang 

för att särskilja begreppen och ge läsaren en vidare förståelse kring marknadskommuni-

kation. I denna studie studeras villkoren för marknadskommunikation i sociala medier 

och med det menas att författarna studerar den kommunikationsprocess som sker då fö-

retag vänder sig till sina konsumenter i den specifika kommunikationskanal som sociala 

medier utgör. Som tidigare nämnt i bakgrundsproblematiken har företag en tendens att 

orsaka negativ publicitet när sociala medier används som en reklamkanal. Företag 

glömmer ibland bort att de sociala mediernas syfte är att främja relationsbyggande åt-

gärder och inte vara säljande. För att ett företag ska kunna nyttja sina kommunikations-

kanaler krävs en integrering av företagets kommunikation och där ska även de sociala 

medierna tillräknas (jfr. Mangold & Faulds, 2009). För att konsumenterna sedan ska få 

en enhetlig bild av företaget bör ett företags marknadskommunikation följa en på för-

hand genomarbetad och tydlig strategi som överensstämmer med företagets målsättning. 

När Kotler et. al. (2010) i föregående stycke, menar på att företag allt för ofta misslyck-

as med att integrera sin kommunikation vilket gör att konsumenterna får ett tvetydigt 

budskap som ibland kan vara svårt att avläsa så anser författarna att en förklaring och 
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bakgrund till begreppet marknadskommunikation är väsentlig för studiens syfte och än-

damål.  

 

 

2.4 Groundswell Effekten 
 

Groundswell effekten är en teori som beskriver hur kommunikationsmodeller tenderar 

att förändras och framhäver de bakomliggande orsaker som bidragit till sociala mediers 

snabba utveckling. Groundswell effekten går närmast att beskriva som en social trend, 

eller fenomen, där människor använder sig av dagens teknologi för att samla informat-

ion från varandra istället för att vända sig direkt till en institution eller företag (Li & 

Bernoff, 2008:9). Kotler et. al. (2010) beskriver hur företag gör övergripande föränd-

ringar i deras marknads- och kommunikationsmodeller i takt med att informationstek-

nologin utvecklas och att möjligheter för företagen uppkommit för att enklare kunna in-

teragera med sina målgrupper (Kotler & Armstrong, 2010:427). Fenomenet i sig dateras 

redan innan de stora sociala nätverken så som Facebook hade slagit igenom. Auktions-

sajter som Tradera eller eBay är konstruerade för att köpa eller byta produkter från 

varandra istället för hos en återförsäljare. Operativsystemet Linux är skapat av dess an-

vändare istället för att ansluta sig till stora namn som Microsoft eller det kanske främsta 

exemplet Wikipedia där vem som helst kan hjälpa till att bygga upp dess innehåll för 

andra att ta del av (Li, Bernoff, 2008:9). Mangold et. al (2009) belyser också denna 

trend och menar på att de sociala mediernas enorma genomslagskraft kraftigt påverkar 

den traditionella marknadskommunikationens principer då konsumenter numera besitter 

en enorm kraft att kunna påverka sig själv och andra genom dessa sociala kanaler 

(Mangold & Faulds, 2009:360). 

 

Trenden att söka information av varandra kan ses som en orsak till varför intresset kring 

marknadskommunikation i sociala medier har ökat bland företag. Groundswell effekten 

påvisar att människor, eller från företags synvinkel konsumenterna, hellre söker inform-

ation av varandra än av tillverkare och förklarar varför en produkt eller en tjänst blir en 
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snackis i sociala medier. Detta tyder på att företag som inte för marknadskommunikat-

ion via sociala medier missar en stor och viktig del så som att påverka och delta genom 

att exempelvis svara på konsumenters frågor och ta emot deras åsikter. Genom att skapa 

en identitet online kan företag bygga relationer, visa förståelse och ge svar på tal.  

   

 

2.5 Företagsidentitet och image 
 
Om marknadskommunikationens kanal är sociala medier och syftet är knutet till 

Groundswell effekten så återstår nu det som ska förmedlas i kommunikationsprocessen. 

Det har vuxit fram ett starkare behov hos företagen att upprätthålla en allt tydligare bild 

av sitt varumärke genom att konsumenterna numera aktivt kan ifrågasätta och påverka 

företaget genom de sociala medierna. Det är därför viktigt som företag att upprätthålla 

sin företagsidentitet och image för att stärka sin trovärdighet gentemot konsumenterna 

och även skilja sig från sina konkurrenter. Begreppen företagsidentitet och image för-

klaras i Grahame Dowling's bok Creating Corporate Reputations (2001:19) följande:  

 

In short, corporate identity helps people find or recoqnize a company. /--/ 

Corporate image is a set of beliefs and feelings about an organization. 

(Dowling, 2001) 

 

Begreppet företagsidentitet kan beskrivas som summan av alla de sätt ett företag väljer 

att identifiera sig och kommunicera med omvärlden i syfte att avsiktligt framkalla speci-

fika svar och reaktioner (Askegaard & Christensen, 2001:293-295). Företagsidentiteten 

är i dess grundläggande form den sammansättning av referenser som i praktiken för-

medlas eller visualiseras genom exempelvis företagets färgval, logotyp, värderingar 

samt produkter, tjänster och andra påtagliga tecken som har skapats av organisationen 

(Abratt, 1989:68; Rolland & O'Keefe 2009:253). Balmer et. al. (2003) redogör i boken 

Revealing the corporation att ett företag har fem olika typer av identiteter vilket kan 

framställas genom ett ramverk. Dessa identiteter hör samman och påverkas av varandra. 
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Den faktiska identiteten utgörs av de attribut företaget har. Till detta kan företagets 

strukturella uppbyggnad, kvalitet på produkter och värderingar tillräknas. Den kommu-

nicerade identiteten utgörs av företagets reklam, public relations samt icke-

kontrollerbara kommunikationsformer som av word-of-mouth . Den tredje identiteten är 

den uttänkta identiteten vilken utgörs av företagets övergripande image, rykte och va-

rumärke som innehas av exempelvis intressenter och konsumenter. Den fjärde identite-

ten benämns som den ideala identiteten. Denna utgörs av företagets position på mark-

naden utifrån en given tidsram och bygger på den nuvarande kunskapen hos bl.a. före-

tagets strategiska kommunikatörer för att kunna urskönja möjligheter och framtidsutsik-

ter i linje med företagets intresse. Den femte och sista identiteten är den önskade identi-

teten. Denna utgörs av företagets visioner och går att spåra tillbaka till företagets led-

ning. Dessa fem olika identiteter ligger som uppgift hos ledningen att hantera och im-

plementera så att de överensstämmer med varandra. Detta för att på så sätt undvika po-

tentiellt skadliga avvikelser (Balmer & Greyser, 2003:16-18). 

 

Begreppet image beskriver, i motsats till företagsidentitet, det intryck ett företag eller 

organisation gör på sina målgrupper och hur de i sin tur blir mottagen av dess omgiv-

ning och där omvärlden skapar en bild av företaget eller organisationen baserad på deras 

känslomässiga intryck (Askegaard & Christensen, 2001:295). Denna del i kommunikat-

ionsprocessen är därav en återgivning av konsumenternas tankar och känslor om företa-

get och inte de tankar och känslor som företaget har om sig själva (Balmer & Greyser, 

2003:209). Clow (2010) beskriver konsumenternas bild av företaget som en ytterst vik-

tig del i kommunikationsprocessen och till och med viktigare än hur företaget ser sig 

själv i stort (Clow, 2010:50).  
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3 Metod 
 

I följande avsnitt presenteras den metodologiska ansats som ligger till grund för upp-

satsen. Syftet med avsnittet är att förklara för läsaren vilka metoder som används vid 

materialinsamling, dess problematik samt val av tillvägagångssätt.  

 
3.1 Val av metod 
 

Valet av metod grundar sig i studiens syfte och frågeställningar men är även beroende 

av forskarens syn på kunskap samt ämnestillhörighet. Generellt väljer forskaren mellan 

att anta en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. En kvalitativ studie har sin utgångspunkt 

i en verklighetsuppfattning som studerar karaktär och innebörd samt ofta har en herme-

neutisk kunskapssyn medans en kvantitativa studien har sin grund i positivismen och 

handlar om att fastställa mängder, förekomst eller frekvens (Lindfors, 1993:36-37). Uti-

från presenterad problemformulering och studiens karaktär anses det bästa resultatet ge-

nereras genom en kvalitativ metod eftersom författarna ämnar att utforska ett fenomens 

egenskaper. Angående kunskapssyn beskriver Thurén (2006) att hermeneutiker har mer 

relativistiska tankegångar än positivister som vill tro på absolut kunskap (Thurén, 

2006:14). Författarna anser således ha en hermeneutisk kunskapssyn då studiens syfte är 

att få en djupare förståelse för den problematik som presenterats.  

 

Britt-Marie Johansson Lindfors skriver i Att utveckla kunskap (1993) om olika kun-

skapssyner och om att forskningsproblemens syfte uppfattas vanligtvis som explorativa, 

deskriptiva eller förklarande. En explorativ ansats innebär i likhet med den induktiva, att 

kategorier växer fram med hjälp av datainsamling under forskningens gång, exempelvis 

så introduceras ett område som ska kartläggas och följs upp av det empiriska materialet 

och söker nya infallsvinklar i ämnet (Lindfors, 1993:23). Syftet är att bestämma pro-

blemställning som kan undersökas vidare i arbetet vilket väl stämmer in på vår studie. 

Genom att upptäcka och utforska villkoren för marknadskommunikation via sociala 
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medier växer en problemställning fram inom forskningsfältet och bidrar till nyfunnen 

kunskap.  

  

 

3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
 

Författarna har valt att använda sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Genom 

den kvalitativa ansatsen får författarna således möjlighet att skapa en närmare relation 

till valda respondenter vilket kan medföra en djupare diskussion. En kvantitativ studie 

med exempelvis enkätundersökning med fasta svarsalternativ inte har möjligheten att ge 

oss den typen av djupare förståelse och flexibilitet författarna söker för att uppfylla stu-

diens syfte. 

 

Forskare försöker genom att intervjua att förstå världen genom sina respondenters syn-

vinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter samt återge deras värld (Kvale & 

Brinkmann, 2009:17). Det finns olika typer av intervjuer och ett sätt att beskriva vilken 

typ av kunskap som olika former av intervjuer ger är att utgå från skillnader i strukture-

ringsgrad. Vid en helt strukturerad intervju ställs formulerade frågor i en förbestämd 

ordning och respondenten får välja bland på förhand skrivna svarsalternativ. Om inter-

vjun är helt öppen ställs en vid, öppen fråga som respondenten tillåts utveckla sina egna 

frågor kring (Lantz 2007:29). Författarna har valt att göra en riktat öppen intervju för att 

kunna leda respondenterna genom att uppmärksamma och analysera sitt eget uppfat-

tande samt utgå från personliga upplevelser inom ämnet. Detta för att höja graden av re-

levant data samt undvika att begränsa respondenterna i deras uttalanden då författarna är 

måna om att spegla källan på rätt sätt.  

 

 

3.3 Utformning av intervjuplan och tematisering av intervjustudie 
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I studiens intervjuplan presenteras först en introduktion till ämnet, studiens syfte och 

etiska ställningstaganden för att respondenterna ska förstå varför och på vilket sätt in-

tervju kommer genomföras. Respondenterna informeras bland annat om vad en riktat 

öppen intervju är, att de har rätt att vara anonyma, samt att de får ta del av det resultatet 

om så önskas (se bilaga 1). Samtliga frågor är öppna för att respondenten i så stor mån 

som möjligt skall kunna göra sina egna reflektioner. För att utföra den riktat öppna in-

tervjun har intervjuplanens frågor formulerats med hjälp av tematisering. Intervjun är 

med andra ord uppdelad tre olika delar för att fånga våra respondenters uppfattning och 

upplevelser kring utvalda teman. Dessa teman är formulerade efter forskningsfrågorna 

och utgör ett teoretisk klargörande av det tema som ska undersökas. Författarna har valt 

att tematisera studien i drivkrafter, utmaningar och påverkan. Kring dessa olika teman 

har författarna formulerat öppna frågor vars data ligger till grund för analysen som be-

svarar studiens forskningsfrågor. 

 

Temat drivkrafter är valt för att ge data till första forskningsfrågan, som studerar vad fö-

retag vill uppnå genom att bedriva sin marknadskommunikation i sociala medier. Te-

mat drivkrafter är ett relevant tema för att lyfta fram vilka bakomliggande orsaker och 

faktorer som finns då företag vill skapa en närvaro i sociala medier. Första frågan i te-

mat är utformad för att få en inblick i vad de får för uppdrag och önskemål från företag. 

Andra frågan handlar om bakomliggande motivation och den tredje är utformad för att 

få information kring negativa aspekter för marknadskommunikation i sociala medier. 

Utifrån denna kontext utgör begreppet drivkrafter ett samlingsnamn för att ta reda på fö-

retags generella syfte och mål med marknadskommunikation i sociala medier.  

 

Temat utmaningar är utformat för att samla data för forskningsfråga nr.2, vad företag 

upplever för risker och möjligheter med marknadskommunikation i sociala medier. Ge-

nom detta tema utreds respondenternas uppfattning kring företags kunskapsnivå, vad de 

tror om den tekniska utvecklingen och marknadskommunikationens framtid samt vad de 

tror ligger bakom lyckad respektive misslyckad marknadskommunikation i sociala me-
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dier. Begreppet utmaningar beskriver således både vad företag står inför idag och vad de 

har att vänta sig i framtiden angående marknadskommunikation i sociala medier.   

 

Det sista temat påverkan ligger till grund för den tredje och sista forskningsfrågan, hur 

påverkas företags image och identitet av marknadskommunikation i sociala medier? 

Temat är valt för att samla data kring vilken inverkan sociala medier har på företag, hur 

relationer upprätthålls och hur respondenterna uppfattar att sociala medier inverkar på 

företags identitet och image.  

 

 

3.4 Urval och presentation av respondenter 
 

Författarna har gjort ett avsiktligt urval utifrån medvetet utformade kriterier för att få en 

djupare förståelse för det som studeras. Det är vid kvalitativa studier viktigare att avsikt-

ligt välja informationsenheter som ur teoretisk synpunkt är relevanta, än att sträva efter 

representativitet (Lindfors, 1993:98). Personerna som författarna valt att intervjua ut-

märker sina egenskaper och erfarenheter kring ämnet på olika sätt men alla jobbar de 

med produktivitet, samarbete och kommunikation online. Studiens tre respondenter är: 

 

Mikael Engvall - Community Manager på Social Factory - en webbyrå specialiserade på 

social marknadsföring. Engvall titulerar sig själv som en netizen då han tidigt varit med 

i utvecklingen av internet och de sociala nätverken. Engvalls roll på Social Factory är på 

uppdrag av företag att bevaka de sociala medierna, dess verktyg och trender. Författarna 

valde Engvall som respondent då hans namn dyker upp i många fall vid sökning av in-

formation om sociala medier och marknadskommunikation. Förutom att Engvall genom 

sitt arbete har erfarenhet av att hjälpa företag med kommunikation online har han även 

själv skaffat sig ett starkt personligt varumärke i de sociala medierna.  

 

Alexander Manson – Sales & Marketing Director på företaget Cision som tillhandahål-

ler tjänster inom PR och medierelationer så som, publiceringsverktyg, omvärldsbevak-
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ning till bland annat företag så som IKEA och Volvo. Författarna valde Manson då han 

har många års erfarenhet kring marknadskommunikation och kan bidra med förståelse 

ur ett ledningsperspektiv samt med kunskap kring företags strategiska kommunikations-

planering. 

 

Lena Carlsson – VD och grundare av kommunikationsbyrån Kreafon i Göteborg. Kre-

afon har genom åren gjort sig ett namn på marknaden genom deras kunskaper inom stra-

tegisk kommunikation och marknadskommunikation i sociala medier. Utöver kundupp-

drag arbetar Kreafon även med utbildning inom ämnet. Författarna har valt att intervjua 

Carlsson då hon har många års erfarenhet och skrivit flertalet böcker om sociala medier 

och marknadsföring. Författarna anser att Carlsson bidrar med kunskap i hur företag 

praktisk går till väga vid marknadskommunikation i sociala medier 

 

 

3.5 Tillvägagångsätt 
 

För att ge respondenterna en beskrivning av ramarna för intervjun bör de underrättas om 

när och hur intervju ska dokumenteras, hur resultaten kommer användas samt hur re-

spondenten kommer få ta del av intervjun (Lantz 2007:56) Personerna i fråga kontakta-

des via telefon och efter bestämt möte skickades intervjuplan via e-post. Intervjuplanen 

inkluderar förklaring av intervjuns syfte och upplägg samt samtliga intervjufrågor så att 

respondenterna på förhand kunnat förbereda sig väl. På grund av tidsaspekten och geo-

grafiska avstånd har intervjuerna utförts via Skype. Efter inledande hälsningsfraser pre-

senterade författarna sig själva och syftet med samtalet. Därefter presenterade författar-

na intervjuplanen med studiens syfte, gick igenom etiken kring anonymitet och informe-

rade om att samtalet dokumenterades digitalt. Vid samtliga intervjutillfällen var båda 

författarna närvarande varpå den ena hade huvudansvaret att leda intervjun och förhålla 

sig till intervjuplanen och den andre tog på sig rollen som bisittare och förde anteck-

ningar över det som sades för att kunna ställa relevanta följdfrågor i syfte att fördjupa 

intervjun ytterligare. 
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3.6 Databearbetning 
 

Efter intervjun var det första steget att reducera datamängden till det som skall fortsätta 

användas i analysen (Lantz 2009:107). Eftersom författarna valt att göra en öppen riktad 

intervju och använda sig av inspelningsteknik innebar detta att författarna lyssnade ige-

nom hela intervjun i efterhand och skrev ner allt som sades. Det som kan räknas som 

bortfall av information i den här processen är tonläge och ironi. Eftersom normer och 

värderingar spelar roll i tolkning och analys av respondenterna valde författarna att an-

teckna tvekljud så som ”ä”, ”eh” och ”hum” samt sättet de uttryckte sig genom onoma-

topoetiska ord så som ”poff” (i sammanhanget av att härma ljudet av att något försvin-

ner) för att inte ta bort relevant information utan behålla materialet intressant och le-

vande (ibid. 109). I en riktad öppen intervju sker datareduktionen i flera steg och är en 

del av analysen och en kreativ process som hela tiden väcker nya tankar om undersök-

ningsområdet (ibid. 108). I den skriftliga redovisningen av intervjun antecknades även 

klockslag för att enkelt kunna gå tillbaka och lyssna på utvalda delar i efterhand. En 

nackdel med att arbete med rådata är att materialet efter att samtliga intervjuer transkri-

beras är mycket omfattande. Att försöka koda sammanhang utan att meningen går förlo-

rad blev därför det första steget i vår databearbetning. Genom analys och diskussion de-

lade författarna upp respondenternas svar efter intervjufrågornas tematisering vilket av-

gränsades till resonemang kring drivkrafter, utmaningar och påverkan. De utsagor som 

enligt författarnas tolkning inte passar in under dimensionerna lades under övrigt. Detta 

gjordes för att inte förkasta någon information eftersom denna data kan visa sig beskriva 

respondentens uppfattning bättre än av de bestämda dimensionerna som författarna har 

valt (ibid. 115-117).  

 

Andra steget i databearbetningen var att söka mönster i intervjusvaren samt leta efter 

skillnader i uppfattning mellan respondenterna. Frågor som ställdes var om det finns 

några intressanta mönster och skillnader mellan olika personers beskrivningar. Detta 

gjordes genom att markera viktiga delar och färglägga olika ståndpunkter för att tydligt 

belysa och lyfta fram likheter och olikheter i detalj. Resultatet av intervjuerna redovisas 



 

  
 24 (49) 
  

 

deskriptivt, tema för tema och genom att referera till våra respondenter med utvalda ci-

tat. 

 

Efter att ha brutit ner, tittat på detaljer och sökt mönster följer det tredje steget, att se 

helheten (ibid:121). För att göra detta betraktades undersökningsgruppens beskrivning 

ur ett teoretiskt perspektiv. Hur stämmer respondenternas svar med tidigare teorier? I 

detta skede var författarna redo att dra sina slutsatser. Denna del har redovisas i avsnittet 

resultatanalys. 

 

Det fjärde och sista steget i databearbetningen var att prova det värde som slutsatserna 

givit. För att prova hur slutsatserna är praktiskt giltiga kan man fråga sig frågan: Finns 

det alternativa tolkningsmöjligheter? (ibid:123) Denna del presenteras i studiens slut-

diskussion.  

 

 

3.7 Metodkritik 
 

Problem som författarna kan förväntas få i valet av att göra en kvalitativ studie kan vara 

att inte samla in tillräckligt med data, misslyckas med att redovisa insamlad data samt 

att inte kunna garantera intersubjektivitet (Lindfors, 1993:166). Med intersubjektivitet 

menas att till exempel en hypotes eller ett resonemang i princip bedöms lika oavsett 

vem som undersöker dess riktighet (NE, c, 2012). För att undvika problemen har förfat-

tarna noga planerat insamling av data, använt sig av inspelningsteknik för att inte förlora 

data och tydligt förklara sitt tillvägagångssätt. Annan förekommande kritik som riktas 

mot kvalitativa forskningsstudier är graden av reliabilitet. Reliabilitet eller tillförlitlig-

het innebär att mätningarna är korrekt gjorda (Thurén, 2006:22). Med kvalitativa inter-

vjuer finns det en risk att låta subjektiviteten styra. Författarna upplevde detta under in-

tervjun då det krävdes eftertanke för att ställa icke ledande frågor men relevanta andra-

frågor. Dock höll anser författarna att de hållit sig inom ramen för subjektiv påverkan 

och minimerat riskerna genom att utgå från den planerade intervjuguiden.  
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Enligt Kvale et. al. (2009) tenderar antalet personer vid kvalitativa intervjuer antingen 

vara för stort eller för litet (Kvale & Brinkmann, 2009:17). Studiens urval med endast 

tre respondenter kan ifrågasättas. Fler respondenter hade möjligen bidragit till större 

undersökning med fler upplevelser och erfarenheter att tolka, men om antalet är för stort 

går det inte att göra ingående tolkningar av intervjuerna. Så med avseende på den snara 

tidsaspekten samt att studien är väl begränsad till dess kontext anser författarna att 

mängden insamlad data är relevant för studiens syfte. Materialet insamlades genom tre 

intervjuer, men intervjuernas innehåll var varierande och författarna bedömer att 

materialet är tillräckligt för att uppnå informationsmättnad och svarar mot studiens 

syfte.  

 

Det kan även vara en nackdel att banda de kvalitativa intervjuerna. Om respondenten 

upplever otrygghet påverkas relationen mellan intervjuare och respondent negativt vil-

ket kan ha påverkan för resultatet (Lindfors, 1993:123). Kvale et. al (2009) menar att 

det även kan innebära en fördel att använda sig av telefon och datorstödd teknik. De 

menar att det kan innebära en trygghet för respondenten att inte behöva visa sin oro vi-

suellt om den nu existerar. Dock mister man som intervjuare en stor del information ge-

nom kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann, 2009:165). Även i 

detta metodval var tidsaspekten avgörande men även geografiska förhållanden har på-

verkat. Studiens utvalda respondenter var vid tidpunkten för studien utspridda över lan-

det och att få tid till möte svårt att anordna. En alternativ metod som författarna valt bort 

är skriftliga svar på intervjun så som svar via mail. Skriftliga svar kan komma att be-

gränsa respondenter och lämpar sig bättre för kvantitativa studier och inte tillåter den 

typ av andrahandsfrågor som bör arbetas fram under den riktat öppna intervjun (Lantz, 

2009:34). 

 

Metoden att hålla en öppen intervju med följdfrågor har bidragit till att höja graden av 

studiens kvalité. Att be personerna exemplifiera och utgå från egna erfarenheter har bi-

dragit till att det insamlade materialet har hög relevans och att svaren från de tre olika 
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respondenterna följer samma mönster stärker studien ytterligare. Dock kan valet av re-

spondenter ifrågasättas då de tillhör en smal yrkeskategori och samma yrkeskultur. Sva-

ren kan därmed ses som förväntade och generella. Dock anser författarna att studiens 

explorativa ansats gynnas av respondenternas enhälliga åsikter för att kunna urskilja so-

ciala mediers villkor och uppnå studiens syfte.   
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4 Resultatredovisning 
 
I följande avsnitt redovisas resultaten och för att förenkla för läsaren är materialet 

strukturerat med hjälp av undersökningens tematisering. Materialet redovisas deskrip-

tivt tillsammans med direkta refererat av våra respondenter för att ge en inblick av vår 

tolkning.  

 
 

4.1 Drivkrafter 
 
Det alla företag har gemensamt är att de på något sätt vill utöka eller befästa sin mark-

nad. Alla har ett behov av att vårda sitt varumärke, oavsett vad man är för företag eller 

organisation.  

Siffrorna tala för sig själv, 4,5 miljoner svenskar finns på Facebook. Det 

finns ingen affärsverksamhet som kan blunda för en sådan sak. Så till vida 

att det är en verksamhet som har för avsikt att inte synas. (Engvall, 2012) 

Lena Carlsson menar att merparten av företag i grund och botten söker hjälp för att för-

bättra sin marknadsföring. Hon förklarar att den vanligaste drivkraften företagen är att 

sälja mer och i många fall så ses sociala medier som ytterligare en kanal för det.  

... företag vill kränga produkter och så tror de att sociala medier är bra 

för det ...och det kan det ju vara ibland, men en annan typ av uppdrag kan 

va att man också inser att det är viktigt att man  syns på nätet och man blir 

nådd på nätet och vissa företag är ju väldigt synliga på nätet genom nöjda 

eller missnöjda kunder. Om man googlar på sitt företagsnamn och det 

kommer upp väldigt mycket negativt där, som företaget kanske inte ens 

håller med om, då finns det en drivkraft i att starta nya kanaler för att 

göra sig synlig och för att ge sin syn på saken. (Carlsson, 2012) 

Alexander Manson ser att sociala medier har utvecklats till en nödvändig del i företags 

marknadskommunikation och menar att detta delvis kan bero på den tekniska utveckl-
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ingen vilket har bidragit till allt hårdare konkurrens för företags mediautrymme. I takt 

med att internetanvändning ökat, så har även intaget av andra mer traditionella medier 

reducerats. Vi väljer exempelvis bort Tv-reklam och spelar in det vill se på en DVD el-

ler digitalbox. Med andra ord är syftet att utöka sin marknadskrets och förbättra sina 

kommunikationskanaler. 

...vi vill nå ut till dem, vi vill veta vad dom tycker, vi vill kunna påverka 

dom där de är etc. (Manson, 2012) 

Mikael Engvall menar att det är många faktorer som är avgörande då företag väljer att 

placera sig i de sociala medierna. Han berättar att företag ofta är livrädda för den stora 

exponeringen samt att det på sikt kan innebära en belastning och ett helt nytt arbetsmo-

ment. Han poängterar dock att den stora exponeringen som möjliggörs via de sociala 

medierna, även hör till den främsta motivationen till marknadskommunikation i sociala 

medier. Engvall påpekar att företag inte längre kan bortse från det faktum att sociala 

medier innebär en enormt stor publik och eftersom de i grund och botten är affärsidkare 

så kan de inte heller bortse från konsumenternas behov. Engvall menar dock att för 

många företag handlar det fortfarande om känslan av att de måste delta varpå han be-

skriver det som att det mer eller mindre vuxit fram ett behov av att kommunicera genom 

sociala medier. Manson för ett liknande resonemang likt Engvall men tillägger att före-

tags behov att kommunicera i sociala medier varierar beroende på vilken målgrupp som 

ska tilltalas. Om din målgrupp är pensionärer så finns det kanske andra mer effektiva 

kanaler använda sig av för att nå ut så effektivt som möjligt. 

Att synas i sociala medier är idag något som har blivit essentiellt, i alla 

fall för den yngre generationen ... (Engvall, 2012) 

En annan faktor som ligger till grund för att företag väljer att kommunicera i sociala 

medier är att de uppfattas som billigare än de traditionella medierna. Engvall menar att 

det där får man ta det med en ”nypa salt” eftersom det är långt ifrån gratis. Om du vill 

bedriva marknadskommunikation i sociala medier måste du kunna fördela företagets re-

surser för det och det kräver i sin tur mer jobb än vad många tror.  
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Samtidigt som den är "billigare", till viss mån, så tror många den är i stort 

sett gratis, vilket är en felaktig uppfattning, eftersom när du går ut socialt 

så måste du allokera resurser. Det kostar och det är många som tror att 

"ja, men det är ju bara att sätta upp en Facebook-sida", men så är det fak-

tiskt inte. (Engvall, 2012) 

Manson menar att sociala medier kan vara ett bra verktyg i en rekryteringsprocess. För-

utom att det är möjligt att hitta information om aktuella kandidater så ökar också chan-

serna att allt fler söker tjänsten om företagets rykte är bra.  

/…/ och det är ju så att det handlar om att attrahera bra medarbetare och 

där är sociala medier också superviktiga ... (Manson, 2012) 

Carlsson ser även ett annat sätt att rekrytera genom sociala medier och berättar om hur 

hon har ett uppdrag från Sveriges kommuner och landsting. Uppdraget går ut på att re-

krytera familjehem genom sociala medier, alltså att informera och hitta nya familjer för 

fosterbarn.  
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4.2 Utmaningar 
 
Intresset för sociala medier har ökat explosionsartat och Manson menar att idag vet alla 

vad det är. Både Engvall och Carlsson anser dock att kunskapsnivån är för användning 

och integrering av marknadskommunikation fortfarande mycket låg även om det har 

hänt mycket de senaste åren. 

...man får ju inte glömma att dom företag som jag kommer i kontakt med 

och dom företagen som jag hör om i sociala medier eller i media. Det är ju 

dom företagen som har relativt stora kunskaper, men merparten om man 

skulle räkna alla Sveriges företag så är det fortfarande en ytterst liten pro-

cent som har så att säga goda kunskaper, och i resten så är den nästan 

obefintlig. (Carlsson, 2012) 

Det kan upplevas att kunskapen har ökat markant men Carlsson menar att det grundar 

sig i mätningar av människor i branschen som vill påvisa det, de är med andra ord inte 

gjorda helt objektivt. Om man skulle räkna på alla Sveriges företag så är det fortfarande 

inte många som har större kunskaper. Hon nämner att innan hon skrev sin första bok, 

Marknadsföring och kommunikation i sociala medier (2009), fanns det väldigt lite in-

formation i ämnet, för att inte tala om bristen på svensk forskning. Carlsson utvecklar 

detta resonemang ytterligare med att sociala medier bör integreras med företaget och bli 

en del av den planerade kommunikationen. Hon tar upp som ett exempel att ett företags 

Facebook-sida inte ska ses som en separat ”liten rolig del” avskild från den ”riktiga” 

marknadskommunikationen, utan att allt hänger ihop. Manson har ett liknande resone-

mang kring detta där han menar på att företagen som började använda sig av sociala 

medier gjorde med ett oklart syfte där man mer såg det som en trend för att vara i fram-

kant.  

Man räknade väldigt lite på det utan att ha någon finess med det likt ”Vi 

måste vara där för att alla andra är där”, men hade inget klart syfte. Nu 

tror jag att de flesta vet om de behöver vara där eller inte ... (Manson, 

2012) 
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Han fortsätter och påpekar att det nu inte räcker utan att det krävs tydliga strategier och 

policys för effektiv marknadskommunikation. Detta resonemang är både Engvall och 

Carlsson eniga om belyser lyfter fram vikten av att ha en tydlig målsättning i att skapa 

en social närvaro online. Carlsson menar att problemet ligger i att företagen mer ser de 

sociala medierna som en ny reklamkanal och tillägger att det är inte alls det som sociala 

medier handlar om.  

Misslyckandet är då man inte har en tydlig policy och strategi. Då är det 

lätt att man misslyckas. Dels därför att det är viktigt att man vet varför 

man ger sig ut.  Det är viktigt att man vet vilka mål man har och att man 

sätter dom tydligt. Sen får man ju återkoppla givetvis, man får läsa av re-

sultaten, och göra en ombedömning, så funkar allt, det är inget nytt, så 

gjorde man även förr. (Engvall, 2012) 

Flera stora företag har misslyckats genom att anta fel roll. Engvall förklarar att man inte 

kan prata i de sociala medierna på samma sätt som man pratar med en person i ett stängt 

rum. Han förklarar att i sociala medier måste varje uttalande vara 100 % sant, eller så 

måste man vara tydlig med att man inte har ett säkert svar, lova att undersöka saken 

närmare samt visa respekt för kundens åsikt. Att agera korrekt i sociala medier kräver 

social kompetens och det är något som inte alla affärsidkare planerat in i sin yrkes-

lärdom. Manson berättar också om att det är viktigt att anta rätt roll när marknadskom-

munikationens spelregler har ändrats. Nu måste man som kommunikatör inse att man 

inte konkurrerar mot sina konkurrenter, utan man konkurrerar mot sina kunders vänner.  

... man måste som kommunikatör komma ihåg att det inte längre bara 

handlar om att konkurrera mot sina konkurrenter, alltså ser dom min an-

nons eller ser de någon annans? ... på Facebook så konkurrerar man ju 

med sina kunders vänner och då måste man fråga sig, är jag mer intres-

sant än min kunds kompisar? Jag tror att 95% av Sveriges företag inte är 

det. Jag tror inte att folk har fattat att man måste bygga upp olika strate-

gier för olika kanaler, utan det är väldigt vanligt att man kör ut samma 
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budskap på Twitter, Facebook, sin hemsida och ah, sin tryckta kundtidning 

men den finns ju inte längre, i princip. (Manson, 2012) 

När det gäller marknadskommunikationens framtid tror Engvall att det sociala medierna 

kommer bli standard. Medvetenheten ökar för varje dag som går och den nya generat-

ionen växer upp med kunskap om hur de ska handskas med det. De unga vet vilka kon-

sekvenser det innebär att uttala sig om något som inte stämmer och deltar aktivt i att på-

verka på ett annat sätt än den äldre generationen. Carlsson har liknande tankegångar och 

tillägger att marknadskommunikation i framtiden kommer innebära stora strukturella 

förändringar inom företag. Kommunikations- och marknadsavdelningar kommer inte att 

ha samma funktion som de har haft då de verkat som en sluss för information liknande 

envägskommunikation. Carlsson redogör att det idag, fortfarande, silas mycket inform-

ation på det sättet. I framtiden kommer kommunikationen mellan företag och kund 

kommer bli mycket mer naturlig och dialogliknande. Carlsson förklarar att marknads-

kommunikation kommer ske mellan människor, alltså från person till person, inte från 

företag till person.  

Låt experten tala direkt! Han är betrodd att tala från företaget i telefon, 

 varför inte genom sociala medier..?! (Carlsson, 2012) 

Därmed förändras även kommunikatörens roll. Carlsson tror att kommunikatörer kom-

mer behövas i ett allt mer coachande syfte istället för att agera som informationsprodu-

center. Hon menar att kommunikatörens nya roll blir att bredda kommunikationsarbetet 

i verksamheten genom att lära och hjälpa medarbetare att kommunicera, exempelvis via 

Twitter.  

Om kommunikatörens roll i ett företag hittills varit lite mer som informat-

ionsproducenter och att producera kommunikation så tror jag att deras 

roll kommer bli mer av coachande karaktär. Dom måste coacha Kalle, så 

att Kalle kan kommunicera, så att han kan twittra eller vad han nu ska 

göra och se till så att han säger rätt saker. (Carlsson, 2012) 
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Manson anser att utvecklingen av marknadskommunikation i sociala medier kommer 

kräva att företag jobbar mycket mer i realtid med sitt budskap. Det är viktigt att vara 

agil och tidsmässigt anpassa sitt budskap med vad som händer i omvärlden. Han förkla-

rar att förr i tiden behövde man inte lyssna så mycket utan med mycket pengar så kunde 

man köra ut sitt budskap medans det idag krävs mer finess. Massmarknadsföring via ex-

empelvis TV kostar idag extremt mycket pengar och som nämnt tidigare är det en typ av 

reklam som gärna väljs bort.  

 

Men att utveckla och tillhandahålla den typen av kompetens som krävs för effektiv 

marknadskommunikation via sociala medier är som diskuterat tidigare är inte helt gratis. 

Enligt Engvall är det dock en god investering och att man som företag får fråga sig vad 

man tycker är mest värt. Om man väljer att annonsera så kostar exempelvis en helsida i 

DN en helg ungefär 390 000 kr exklusive moms, vilket enligt Engvall motsvarar nästan 

en hel årslön för en Community manager. 

 

Vad får du mest ut av? En snubbe som jobbar ett år i de här kanalerna och 

har bara det här som uppgift. Eller en sådan annons? Vi brukar lägga det 

där. (Engvall, 2012) 

En annan orsak till misslyckad marknadskommunikation är att företag använder kana-

lerna på fel sätt. Att sälja är absolut inte att rekommendera, instämmer både Engvall, 

Manson och Carlsson. Engvall har ett intressant synsätt på hur viktigt det är att företag 

också inser vikten i att skapa ett ansikte utåt och menar på att många företag missar 

detta och det kan i sin tur få en negativ påverkanseffekt. 

/.../ det är viktigt att dom ser vem det är som pratar och att dom känner att 

dom skapar en relation och du skapar inte en relation med en fasad, med 

en ikon utan du gör det med personer. Och det är det stora misstaget 

många gör att när dom pratar med folk så tror dom att dom pratar med 

kunder, alltså med saker, när de i själva verket pratar med människor /.../ 

(Engvall, 2012) 
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Med sociala medier ska företaget istället fokusera på att skapa ett mervärde eftersom di-

rektreklam inte uppskattas av användarna. Engvall förklarar detta med att alla kanaler 

har sin jargong och att det är viktigt att förstå dess funktion för att lyckas skapa enga-

gemang och stärka varumärket genom det. 

Engvall förklarar att lyckad marknadskommunikation handlar om att placera sitt varu-

märke rätt och använda funktionerna korrekt för att utnyttja de sociala mediernas styr-

kor. Carlsson menar att det även beror på företagets övriga kommunikation och varu-

märke. Det är ingen slump att företag som redan innan har nöjda kunder och bra pro-

dukter får ett stort antal följare i sociala medier. Det blir för dem bara ytterligare en för-

längning av lyckad marknadskommunikation. Manson resonerar liknande då han anser 

att bra produkter driver bra marknadskommunikation och berättar att bakom företag så 

som Apple, IKEA och H&M finns det välbyggda varumärken. 

Men	   så	   finns det ju tvärtom företag som har ganska många missnöjda 

kunder som kanske borde tänka på både det ena och det andra innan man 

öppnar upp för många kanaler. Det kanske finns andra saker som man ska 

jobba på först om man inte är beredd på att ta emot många negativa saker 

som blir öppna på nätet. Men sen för ett långsiktig, eller för att långsiktigt 

lyckas så är jag ju övertygad om att man måste jobba med all slags kom-

munikation. Även den i sociala medier och på ett strategiskt sätt för att på 

lång sikt lyckas att bygga sitt varumärke och så… (Carlsson, 2012) 
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4.3 Påverkan 
 

För att utreda vad som ligger bakom att företag inte väljer marknadskommunikation i 

sociala medier talade vi om vad som gör företag återhållsamma. Enligt Engvall sprider 

sig felaktiga uttalanden och rykten snabbt och den största fördomen är att de kan tappa 

kontrollen helt. Företag är rädda för att användare, potentiella kunder och andra med-

lemmar i sociala nätverk ska ta över. 

Det typiska uttalandet är "ja, men tänk om de börjar säga negativa saker 

om oss"... (Engvall, 2012) 

Carlsson resonerar liknande Engvall då hon tror att om fördomar kring sociala medier 

härstammar i människors rädsla och okunskap. Carlsson tar som exempel att det finns 

företag som valt att stänga sociala nätverk för att förhindra sina medarbetare från att till 

exempelvis använda Facebook på arbetstid. Deras argument för det kan vara, ”Vi vill 

inte att våra medarbetare ska slösa bort sin tid, dessutom finns det en risk i att sprida 

sekretessbelagd information samt att få virus på datorn”. Carlsson menar dock på att 

sekretesskyddade dokument med enkelhet kan spridas ändå, arbetstiden slösas lika 

gärna bort på en telefon och att man lika väl kan få virus via mail. Lösningen är inte att 

stänga av utan förslagsvis att företag bör skaffa ett virusprogram och att informera sina 

medarbetare om att använda sociala medier på rätt sätt istället. 

...ja om nu Kalle skulle sitta och slösa bort sin arbetstid på Face Book, det 

är ju inte Facebooks fel. Det kanske inte ens är Kalles fel utan det kanske 

är Kalles chefs fel som inte ser till att Kalle tycker att jobbet är vettigt el-

ler att han har något att göra. Och det problemet är ju jättestort och jät-

tesvårt att lösa. Det är ju mycket lättare att stänga av Facebook då istället. 

Men då kommer ju Kalle sitta och lägga patiens eller något annat istället. 

Så man löser ju ingenting genom att stänga av. (Carlsson 2012) 

Manson påstår att det var längesedan han stötte på fördomar om sociala medier. Han 

menar att om företag har en målgrupp i sociala medier är de motiverade att föra sin 
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kommunikation där. 

För några år sedan var det inte ovanligt att man hörde ”sociala medier är inte seriöst, 

därför ska inte vi vara med där...” men det är inget som någon säger idag. (Manson, 

2012) 

Carlsson har om en annan uppfattning och berättar att det inte är ovanligt att företag 

hävdar:  

/.../ ”Vi ska inte vara med i sociala medier för det ingenting för oss!” och 

då så brukar jag svara att: ”Ja, men ni är ju med i sociala medier i vilket 

fall eftersom andra skriver om er och även om ni inte är det nu så kommer 

ni komma med och det bestämmer inte ni" /.../  då kanske det är bättre och 

ta tag i det själva än att lämna över det till någon annan. (Carlsson, 2012) 

Carlsson förklarar att hon tycker diskussionen om hur vida sociala medier är bra eller 

dåligt är meningslös och tillägger att sociala medier är ett faktum och det sätt som folk 

väljer att kommunicera på nu. Hon menar dock inte att all kommunikation ska ske, eller 

bör ske, via de sociala medierna utan menar att det är viktigt, framför allt för nationella 

institutioner, att bibehålla valfriheten av informationskanal. Hon tar som exempel att 

Skatteverket kan inte bara kan använda Facebook som forum utan de traditionella ser-

vicekanalerna måste finnas kvar, det är en mänsklig rättighet. Ingen skall tvingas till ett 

visst användande. 

Fördelarna med sociala medier är många men som nämnt innan är vissa effekter där-

ibland stora exponeringen, som Engvall angav, avskräckande samtidigt som den lockar 

företagen. Carlsson nämner detta och menar på att företagen idag ofta får den där över-

gripande känslan av att dom har mindre kontroll över sitt eget varumärke jämfört mot 

för några år sedan.  

...just en stor sak är kanske den här övergripande känslan av att man har 

mindre kontroll och det är det som gör att företagen blir rädda. Man har 

inte koll på vad personalen gör i sociala medier och dom bara ”slösar” 
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bort sin tid Facebook. Man har mindre kontroll över sitt eget varumärke 

och vad man ska säga. Det finns en många där ute som uttalar sig och 

dom kan man inte styra. (Carlsson, 2012) 

Engvall för ett liknande resonemang gällande detta, men han menar också att företag 

aldrig har haft större chans att påverka och förbättra sitt varumärke än nu. Det krävs 

bara ett nytt förhållningssätt till det. Tack vare de sociala medierna kan man nu snabbt 

kapa av fötterna på ett rykte som är falskt, oavsett storlek på företag. Han påvisar vidare 

att sociala medier har en tendens att vara demokratiska och självsanerande. Han förkla-

rar att genom sociala medier, exempelvis på Twitter så har alla en röst och den rösten 

har en chans att sprida sig, oavsett vem du är.  

...för en gångs skull i den mänskliga historien så har one man one vote. 

(Engvall, 2012) 

Angående den självsanerande effekten beskriver Engvall sociala medier som den fjärde 

statsmakten. Han förklarar att journalister idag är mycket hårt bevakade och blir direkt 

tillrättavisade om de publicerar någonting som inte är korrekt. 

... idag kan en journalist inte skriva ett jota utan att han eller hon blir så-

gad vid fotknölarna om det inte stämmer eller om det är bristfällig journa-

listik. De lägger ut artikeln i tidningen eller på nätet och så några sekun-

der efter så har du första experten som har uttalat sig eller lekmannen som 

tycker. Oavsett om det är ett teoretiskt argument eller teoretiskt argument 

så kommer dom börja få ringar på vattnet. (Engvall, 2012) 

 Carlsson vill dock inte idealisera de demokratiska effekterna av sociala medier då hon 

menar på att det inte är hela sanningen som speglas i sociala medier. Det finns därmed 

en risk att negativa trådar diskuteras mer än positiva. 

... en sak som jag tycker är intressant och prata om det är ju det här, och 

det är ju en gammal sanning: En missnöjd kund känner ofta väldigt stor 

benägenhet att uttrycka sitt missnöje. Och idag så hamnar det just i dom 

sociala medierna, medan en nöjd kund är ofta bara väldigt nöjd för sig 
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själv. (Carlsson, 2012) 

 Engvall för ett liknande resonemang när han beskriver att alla varumärken alltid haft 

olika typer av antagonister och ambassadörer, men att dessa nu genom sociala medier 

blivit allt synligare. Han betonar dock att sociala medier inte skapar negativitet, men att 

de tenderar att sätta förstoringsglas över det negativa. Han tror även att detta kan driva 

företag till att bli bättre eftersom företag idag inte klarar sig utan opinionens stöd.  

Förr var det kanske lättare att komma undan från en negativ tidningsarti-

kel eller Kalla Fakta, två veckor senare så hade man glömt det... Nu kan 

det som du säger bli en hashtag, en facbookgrupp, eller en blogg eller 

någonting och så sitter det kvar...(Engvall, 2012) 

Engvall menar att hela företaget på sikt kommer påverkas positivt av marknadskommu-

nikation i sociala medier. Internt kan du få hela företaget att känna delaktigt genom att 

varje man får en röst, vilket i sin tur skapar en samhörighet bland medarbetarna. Genom 

att göra detta visar du som arbetsgivare ett större förtroende för dina medarbetare. Käns-

lan av att de är betydelsefulla befäster i sin tur varje anställds yrkesmässiga identitet. 

Han menar dock att det till en början kan uppstå vissa missförstånd då den typ av ”fri-

het” kan avslöja vissa brister och sätta arbetsplatsen eller chefen i dålig dager, men han 

ser inte detta som något större bekymmer då han anser att det brukar lugna ner sig efter 

ett tag. Carlsson för ett liknande resonemang om påverkan och menar på att företag ofta 

blir jätteoroliga och förvånade den dag de googlar sitt företag och inser hur mycket åsik-

ter det finns där ute.  

...en stor sak är kanske den här övergripande känslan av att man har 

mindre kontroll och det är det som gör att företagen blir rädda för. Man 

har inte koll på vad personalen gör i sociala medier och dom bara ”slö-

sar” bort sin tid Facebook, och man har mindre kontroll över sitt eget va-

rumärke och vad man ska säga för att det är en massa andra där ute som 

säger en massa saker och dom kan man inte styra /.../ Och ja man upple-

ver nog mer den här känslan att man har inte samma kontroll som man 

hade tidigare. (Carlsson, 2012)  
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Carlsson menar att det är en större utmaning att gå ut i sociala medier om man har ett 

gammaldags varumärkesarbete där man enbart utgår från sig själv som företag. I sociala 

medier kan du inte längre skylta med budskap och kärnvärden om de inte är sanningsen-

liga då företaget, genom sociala medier, oundvikligen möter dina kunders åsikter och 

synpunkter. Som nämnt innan bryr sig inte de som skriver eller recenserar företags pro-

dukter om hur företaget vill synas, de är endast intresserade av att dela med sig av sin 

egen synvinkel utifrån deras egna upplevelser. Carlsson tror därför inte att företag idag 

kan bygga upp sitt varumärke själva utan att de måste lyssna på opinionen för att kunna 

skapa rätt värdegrunder. Hon tror detta kommer påverka företagen på sikt då de kommer 

behöva genomgå organisatoriska förändringar för att säkerställa en kommunikation som 

sker på ett allt effektivare sätt än vad det gör idag. Här menar Engvall att man måste 

vara ytterst noggrann i förarbetet. De företagen som inte arbetar fram tydliga strategier 

på förhand kommer känna av det och det kommer dom att göra rejält.  

 

Som nämnt innan anser Carlsson att sociala medier måste ses som en viktig del i helhet-

en av ett företags integrerade marknadskommunikation, inte minst för att bygga upp va-

rumärket. Hon anser att om man använder sociala medier på rätt sätt och lyckas åter-

koppla till sina kunder och håller det man lovar så kommer användare av sociala medier 

sprida företagets värderingar vidare. På så vis kommer avståndet mellan företagets 

image och identitet minska. Carlsson förklarar att hon tolkar identitet som det fasta, det 

man är. Företagskultur och produkter menar hon är företags profil, är företagets egen 

önskan om hur man vill vara och att image är vad folk tycker om företaget. 

 

Beroende på hur företaget uppför sig, för jag menar inte att man kan köra 

lite kampanjer på FB och så löser det sig sen utan jag menar att om man 

är ett schysst företag, om man lever som man lär, om man håller det man 

lovar så kommer folk att hjälpa till att sprida dom värderingarna och då 

kommer avståndet mellan imagen och profilen att minska. (Carlsson, 

2012) 
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4.4  Analys 
 

De sociala medierna har införlivat en motivation bland företag att synas på internet och 

vi kan av vår studie se att sociala medier har gett företagen större möjligheter att utveck-

las och stärka sin relation till konsumenterna samt ett ytterligare verktyg för att befästa 

sig på en hårt ansatt marknad där konkurrensen kommit att bli allt tuffare. Jämfört med 

Kotler et. al. (2012) teorier om marknadskommunikation så kan sociala medier ses som 

en viktig kanal och som ett av de verktyg som används i processen.  

 

Studien visar genom respondenternas svar att företag upplever en svårighet att klargöra 

sitt syfte då de inte har förstått sociala mediers funktion för att effektivt kunna använda 

det som ett verktyg i sin marknadskommunikation. Detta stärks av Dahléns et. al. (2009) 

teori då de beskriver marknadskommunikationen som den främsta resursen företagen 

har i kampen om konsumenterna och nämner att det allt för ofta uppfattas som ett verk-

tyg för att enbart sälja sina produkter. Vi anser att detta kan bero på att begreppsdefinit-

ionen för sociala medier fortfarande är något diffus. Företag vet till exempel inte vilka 

kanaler det gäller, till vilket syfte de ska nyttja sociala medier samt vilken strategi de 

ska anta. Med andra ord så saknas det erfarenhet och kunskap, samt på grund av att fe-

nomenet sociala medier är relativt nytt och utvecklas hela tiden vilket också medför att 

alla företag inte hunnit anpassa sig. Vi ser att detta kan bero på ett generationsskifte och 

precis som Dahlen et. al. (2009) beskriver att den nya typen av marknadskommunikat-

ion innebär en attityd och beteendeförändring hos konsumenterna så ser vi att det även 

gäller för dagens chefer och kommunikationsansvariga.  

 

Ett vanligt förekommande misstag är att sociala medier ses som ytterligare en kanal el-

ler verktyg vilket företag kan skicka direktreklam genom. Detta är något som inte upp-

skattas av opinionen och liknande Kotler et. al. (2010) ser vi att det är ineffektivt att 

bombardera konsumenter med information i olika kanaler på en daglig basis. Detta är ett 

intressant fenomenen att studera genom kommunikationsprocessen. Hur fungerar kom-

munikationsprocessen i sociala medier tillskillnad från Shannon & Weavers envägs-
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kommunikation som så länge präglat företagens sätt att kommunicera? Vi ser att den 

linjära kommunikationsmodellen som baseras på sändare och mottagare inte lämpar sig 

i sociala medier där kommunikationen upprätthålls i form av en dialog mellan båda par-

ter. Med andra ord anser vi att kommunikationsprocessen i sociala medier inte utgörs av 

någon avsändare eller mottagare utan snarare två likvärdiga deltagare så som beskrivs i 

konvergensmodellen. Vi kan även se att sociala mediers kommunikationsprocess inte 

heller drivs av den ena eller den anda deltagaren utan de båda har ett intresse av konver-

sationen. Det vill säga, har du inte något intresse i ämnet så kommer du inte heller ägna 

din tid åt det och vice versa. Sociala medier kräver personifiering och två reella perso-

ner för att utveckla en relation, eller som Engvall beskriver det "du skapar inte en relat-

ion med en fasad eller med en ikon utan du gör det med människor". För att på sikt 

kunna främja en sådan dialoglikande kommunikation, som bland annat även Carlsson 

(2012) nämner, så ser vi att företag bör sträva efter en allt mer ömsesidig förståelse mel-

lan båda parterna i sin kommunikationsprocess likt konvergensmodellen. Detta för att 

bygga nätverk, knyta affärspartners och förbättra internkommunikationen med sina 

medarbetare likt det Kotler & Keller (2012) och Dahlén & Lange (2009) beskriver är 

syftet med marknadskommunikation. Dock anser vi inte att konvergensmodellen är en 

direkt applicerbar modell för att beskriva kommunikationsprocessen i sociala medier. 

Dock anser vi att konvergensmodellen en viktig grund för att hantera och förstå den ty-

pen av relations- och dialogskapande processer sociala medier kräver inom marknads-

kommunikation. 

 

Undersökningen genererade flertalet intressanta resonemang kring företags främsta 

drivkrafter då de väljer att skapa en närvaro i de sociala medierna. Den tydligaste tren-

den är att i ett strategisk syfte utöka sin marknad och kommunikation. Vissa företag gör 

det för att "bara" synas, andra har en mer uttänkt strategi, men oavsett uttalad orsak så är 

det i grund och botten i vinstdrivande syfte. En bidragande orsak till detta är det faktum 

att dagens konsumenter rör sig allt mer online vilket i sin tur medfört att företag utveck-

lat ett behov att också infinna sig i det sociala landskapet. Vi kan se att detta intresse 

troligen grundar sig i den trend som Groundswell effekten beskriver och studien över-
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ensstämmer med Mangold et. al. (2009) om att sociala medier påverkar företag eftersom 

konsumentens makt har ökat. Det är dock märkbart att funktionen att vara social och att 

bygga relationer mellan människor inte är någon naturlig drivkraft hos många företag. 

Vi ser att företag står inför en utmaning att förändra sin marknadskommunikation till att 

verka i ett socialt syfte eftersom, som Manson beskrev det, det nu inte räcker att bara 

sälja konsultativt utan nu ställer konsumenterna krav på produkter, synar produktions-

processen och kräver att företag är ärliga. Konsumenternas förmåga att påverka sig själv 

och andra genom de sociala kanalerna ökar alltjämt i takt med att informations- och 

kommunikationskanalerna utvecklas.  

 

Ett annat resonemang där Groundswell effekten går att avläsa är när Alexander Manson 

(2012) talar om att kommunikatörens roll är under förändring då de börjat inse att man 

som företag inte konkurrerar mot sina konkurrenter, utan man konkurrerar numera mot 

sina kunders vänner och detta har blivit en utmaning för företagen. Detta behandlas i 

den teoretiska referensramen där Kotler et. al. (2010) menar på att företag gör övergri-

pande förändringar i deras kommunikationsstrategier för att kunna interagera med kon-

sumenterna. En sådan förändring skulle kunna vara att sociala medier ställer högre krav 

på integrerad marknadskommunikation för att företag skall kunna förmedla ett starkt va-

rumärke. I de sociala medierna samlar och värdesätter användarna information från 

varandra vilket i sin tur skapar nätverk och relationer (Carlsson, 2012; Engvall, 2012). 

Själva Groundswell effekten kan därmed ses som en lämplig faktor för att förstå hur fö-

retag direkt påverkas genom sociala medier. 

 

Möjligheterna och riskerna med marknadskommunikation i sociala medier är dock inte 

samma för alla företag. Som vi tolkar Carlsson (2012) kan företag med stora avstånd 

mellan identitet och image riskera att ifrågasättas mer då de genom den nya kommuni-

kationskanalen kan bli hårt beprövade. Det är viktigt att "stå för sitt ord" då företagets 

kärnvärden lättare kan uppdagas och ifrågasätts i det sociala landskapet. Utifrån Carls-

sons (2012) resonemang finner vi att Balmer & Greysers (2003) teori kring företags fem 

olika identiteter ofta blir förbisedda eller att det råder en viss dissonans mellan de olika 
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delarna. Detta kan innebära att den uttänkta identiteten, så som företaget vill uppfattas, 

inte stämmer överens med den önskade identiteten, som rör företagets vision. Exempel-

vis kan det ses som en bakomliggande orsak till #McDstories kampanj då de ville fram-

stå som hälsosamma med reklam om närodlade grönsaker men misslyckades eftersom 

de förknippades som skräpmat. Det ligger alltså i uppgift hos företagets ledning att se 

till att de olika företagsidentiteterna överensstämmer med varandra för att undvika miss-

förstånd hos konsumenterna. Att gå ut i de sociala medierna innebär idag en betydligt 

större utmaning då man måste tydliggöra sina värderingar och detta är något som inte 

alla företag varit med om tidigare. Carlsson (2012) påpekar att företag inte längre kan 

skylta med sitt budskap och sina värderingar om de inte är väl genomarbetade. Vi ser att 

företag i allt högre grad påverkas av opinionens åsikt och det går därför inte längre att 

bedriva framgångsrik marknadsföring för dåliga produkter då det kommer med stor 

sannolikhet bemötas av stark kritik då konsumenter blir allt mer välinformerade och står 

i position att påverka genom de sociala kanalerna (jfr. Kotler & Armstrong, 2010). 

 

Företag har till viss del börjat förstå fördelarna med sociala medier, men för att på sikt 

lyckas implementera samt bedriva en effektiv marknadskommunikation med hjälp av 

dessa verktyg krävs som vi tidigare nämnt både förförståelse för dess funktioner och 

inte minst resurser för att hantera dem. Carlsson (2012) för flertalet resonemang hur fö-

retag som kommunicerar via sociala medier bör arbeta med dem så de blir en del i före-

tagets integrerade marknadskommunikation. Detta tas även upp i den teoretiska refe-

rensramen där Eriksson (2009) påpekar vikten av att företagen samordnar strategierna 

för att kunna etablera en stabil marknadskommunikation. På samma sätt redogör Dahlén 

et. al. (2009) vikten av att företagen har en säkerställd plan i hur de kommunicerar med 

sin omvärld och att marknadskommunikationen bör ses som en central del i deras stra-

tegier. Carlsson (2012) menar dock på att det är många företag som ser de sociala medi-

erna som kommunikationskanal avskild från den ordinarie marknadskommunikationen. 

Detta pekar på att det generellt återfinns en kunskapsbrist bland företag i hur marknads-

kommunikation genom de sociala medierna kan implementeras i den integrerade mark-

nadskommunikationen. Samtliga respondenter instämmer att företag utan tydliga mål 
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och strategier riskerar att på sikt misslyckas. Det går inte att stoppa kommunikationsut-

vecklingen och att vägra sociala medier kan innebära en stagnering i företagets tillväxt 

då detta nya sätt att kommunicera inte sker utifrån vad företaget vill utan vad opinionen 

kräver.  
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5 Slutsatser 
 
Syftet med undersökningen har varit att utreda vilka villkor som råder då företag place-

rar sin marknadskommunikation i sociala medier. Denna del ämnar att besvara forsk-

ningsfrågorna utifrån det resultat studien genererat. 

 
 

1. Vad vill företag eller organisationer uppnå genom att bedriva sin marknadskommu-

nikation i sociala medier? 

 

Den grundläggande motivationen till att företag bedriver marknadskommunikation i so-

ciala medier är att generera en ekonomisk vinning till fördel för företaget. Andra driv-

krafter är möjligheten till förbättrad relation till sina konsumenter, ökad synlighet och 

att de uppfattas som billigare än de traditionella medierna. Företag vill också kunna 

styra sitt varumärke och påverka dess rykte.  

 

2. Vilka risker, likaså möjligheter, upplever företag med marknadskommunikation  

i de sociala medierna? 

 

Den främsta risken företag upplever är den stora exponeringen sociala medier medfört. 

Informationen som skapas i de sociala medierna sker i interaktion med användarna vil-

ket i sin tur resulterar i att dialogen är svårare att styra. Undersökningen uppvisar en 

rädsla då företag upplever att de förlorar kontrollen över sitt varumärke, samt den över-

hängande risken att utsättas för kritik och negativ marknadsföring där konsumenterna i 

första hand söker information och för en dialog via andra konsumenter istället för att di-

rekt kommunicera med företaget i fråga. En slutsats som dragits efter detta är att det 

finns ett samband mellan att företag upplever denna rädsla i kombination med att de 

saknar kunskap kring sociala mediers användningsområde.  
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Den stora exponeringen upplevs även som en av de främsta möjligheterna bland företag 

där sociala medier öppnat upp för att nå konsumenterna i syfte att skapa relationsför-

stärkande kommunikation oberoende av tid och rum. Detta kräver dock att företaget 

förhåller sig strategiskt, skapar policys, uppvisar en tydlig målsättning och inte räknar 

bort de sociala medierna ur deras integrerade marknadskommunikation.  

 

3. Vad innebär det för företagets identitet och image att etablera en social  

närvaro online?  

 

Undersökningen visar att företagsidentitet och image kommit att bli en allt viktigare del 

i företagens övergripande varumärkesarbete då de placerar sig i de sociala medierna. 

Företagets uttalade identitet bör stämma överens med deras värderingar för att minimera 

risken att bli ifrågasatt av konsumenterna. Konsumenterna är idag mycket mer välin-

formerade och har en större makt till att påverka bilden av ett företag i de sociala medi-

erna. Här måste företagen vara uppmärksamma och ta till sig av opinionens tycke och 

åsikter eftersom det i grund och botten är den som skapar en uppfattning om företaget 

baserat på den uttalade identiteten. Därmed ställs det högre krav på att företagets identi-

tet och image överensstämmer. Detta behöver inte vara i någon negativ bemärkelse utan 

företag har istället möjligheten att överse sina brister och kan ta del av förslag till för-

bättring, men det kommer med stor säkerhet att kräva resurser för detta moment.   
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5.1 Diskussion 
 

Att den främsta bakomliggande drivkraften att placera sig i det sociala landskapet var 

att på något sätt generera ekonomisk vinning var kanske inte helt oväntat svar. Dock an-

ser vi att ämnet sociala medier och marknadskommunikation är ett än så länge relativt 

outforskat område inom svensk medie- och kommunikationsvetenskap. Därav kände vi 

ett visst behov att faktiskt säkerställa det kanske allra mest självklara för att kunna för-

djupa oss i det ytterligare och få en bättre grund att stå på för att kunna besvara de andra 

forskningsfrågorna.  

 

Slutsatsen om att det finns ett samband mellan upplevd rädsla i kombination med kun-

skapsbrist går kanske att dra ett steg längre och det är möjligt att föra ett resonemang 

om att rädslan kommer avta allt mer eftersom kunskapen ökar då det pågående generat-

ionsskiftet träder i kraft på allvar. Om studien utförs om fem eller tio år tror vi inte att 

studien visat på samma resultat angående risker och möjligheter. 

 

Slutsatsen att det ställs högre krav på att företags identitet och image överensstämmer, 

tror vi är en mer bestående slutsats och ett område som även i framtiden kommer vara 

ett intressant ämne att fortsätta forska vidare inom. Detta anser vi kommer krävas för att 

förstå orsaker mellan lyckad och misslyckad marknadskommunikation i sociala medier. 

Ser vi till problemformuleringen där vi lyfter fram fallet med McDonalds så kan vi ur-

skönja en viss dissonans mellan företagets uttalade identitet och konsumenternas direkta 

bild av varumärket som en bidragande orsak till den misslyckade kampanjen #McDsto-

ries. McDonalds är ett företag som många i första hand förknippar med snabbmat och 

ohälsosam kost, men har på senare år utvecklats till att erbjuda flera mer hälsosamma 

alternativ så som morötter och sallad som ersättning till pommes frites. Dock tror inte vi 

att den önskade identiteten i det här fallet är den samma som den uppfattade och därmed 

påverkas en kampanj så som McDstories negativt för företagets marknadskommunikat-

ion. Inte för att alla som twittrade på hashtagen var fiender till McDonalds utan för att 
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användarna av social medier tillika konsumenter av hamburgare hade en annan bild av 

företaget än den som McDonalds önskat förmedla.  

 

Studiens slutsatser speglar hur stor behovet av kompetens personal är för att sköta sina 

kundrelationer och marknadsföring i sociala medier. Det finns en problematik i detta då  

det kan finnas en viss risk att kunskapen köps in som en tillfällig tjänst. Bristen på kom-

petens personal och det växande behovet av resurser kan resultera i att företag anlitar 

professionella reklambyråer istället för själva lära sig och investera i en social närvaro 

online. Detta kan innebära att företag frånsäger sig framtidens största kanal för påver-

kan. Om det blir som Carlsson förutspår det att all kommunikation i framtiden kommer 

ske från person till person så skulle detta på sikt innebära stora ekonomiska förluster för 

företag som inte väljer att omfamna den nya tekniken. De missar dessutom möjligheten 

att ta in feedback och på så sätt förbättra företagets avstånd mellan identitet och image.  

 

Slutligen ser vi att resultatet inte hade varierat avsevärt om vi hade valt att ha fler eller 

andra respondenter i vårt studie då vi anser att mängden data var stor och trots öppna 

frågor resonemangen till stor del eniga. Att utreda de villkor som gäller när företag pla-

cerar sin marknadskommunikation i de sociala medierna har visat sig vara en väl av-

gränsad kontext. Dock kan vi i efterhand se att det empiriska materialet genererade fler-

talet nya frågor. Det hade även varit intressant att belysa företags strategi bakom mark-

nadskommunikation i sociala medier. Vår studie kan ses som en del av den kunskap 

som företagare söker när de ska etablera en social närvaro online.  

 

 

5.2 Förslag till framtida forskning 
 

Forskning rörande begreppet sociala medier är fortfarande nytt och kommer utvidgas 

allt eftersom utvecklingen fortskrider. Den undersökning vi genomförde resulterade i 

flertalet nya frågeställningar som kan tänkas vara intressanta punkter för vidare forsk-

ning inom ämnet. För att vidare förstå villkoren som råder då företag placerar mark-
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nadskommunikationen i de sociala medierna så genererade den empiriska undersök-

ningen flertalet resonemang kring huruvida företagen arbetat fram strategier för hur de 

kan implementera de sociala medierna i deras integrerade marknadskommunikation. Ett 

lämpligt forskningsområde vore således att explorativt undersöka de olika stegen ett fö-

retag tar då de genomgår denna implementering. Detta kräver dock att forskaren i fråga 

får möjlighet att vara med från början hos ett företag som gör detta vilket kan försvåra 

processen då det numera är svårt att finna företag som kan tänkas villiga att ställa upp 

eller som till och med se det som ett intrång i deras organisation.  

 

Det finns idag ingen modell som direkt förklarar hur denna typen av kommunikation 

och det är inte heller denna studies syfte. Vi ser dock att de faktorer och beståndsdelar 

vi identifierat kan ligga till grund till vidare forskning och ett eventuellt framtagande av 

en sådan modell. 

 

Vi ser att det saknas forskning kring hur policys och strategier arbetas fram inom den 

svenska medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen. Sociala medier är ett 

mycket mer genomarbetat ämne inom främst engelsk och amerikansk forskning och 

därav baseras en hel del ny forskning på det resultat som genererats utifrån deras rap-

porter och analyser. En annan intressant punkt som Engvall (2012) lyfte fram och som 

kan resultera i en intressant undersökning är huruvida de sociala medierna är demokra-

tiska och självsanerande eller inte. Carlsson (2012) motsade sig inte Engvalls teori kring 

detta, men hon tyckte inte att det var något som man borde idealisera då det som publi-

ceras i de sociala medierna ofta är av negativ karaktär. Detta hade kunnat resultera i en 

mycket intressant diskussion och med stor sannolikhet kunnat öppna upp för ytterligare 

frågeställningar och forskning. Den så kallade Groundswell effekten är också ett ämne 

som inte omfattas av djupare forskning. Lämpliga forskningspunkter vore här att under-

söka hur företaget kan lära sig att dra nytta av konsumenternas nya maktposition och 

kanske även bygga vidare på det resonemang som Manson (2012) hade där han menade 

på att kommunikatörens roll i framtiden mer kommer omfattas av att få konsumenten att 

verka som en vän än ett objekt. 
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