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Abstrakt 
	  
Titel: Sociala medier som marknadsföringskanal- en fallstudie i resebranschen. 

Författare: Madeleine Bergkvist. 

Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.  

Kurs: Företagsekonomi III- Examensarbete, marknadsföring. 

Handledare: Martin Amsteus, Joachim Timlon.  
Examinator: Richard Owusu. 

Datum: 2014-06-06. 

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att studera hur mindre företag i resebranschen 

kan använda sociala medier som en framstående marknadsföringskanal för att öka 

kännedomen om företagets varumärke, samt skapa ett gemensamt värde för både 

kund och företag.  

 

Metod: Den här studien bygger på en kvalitativ, induktiv metod, med ett litet företag 

i resebranschen som fallföretag.  

 

Resultat: I resultatet presenteras hur mindre företag i resebranschen kan använda sig 

av sociala medier som marknadsföringskanal för att skapa ökad kännedom om 

företagets varumärke, samt skapa gemensamt värde för såväl företaget som 

kunderna. De huvudsakliga teorier som ligger till grund för den här studien är sociala 

medier, sociala medier som marknadsföringskanal, varumärket, segmentering, 

strategi, krishantering, marknadsföring och kundservice, kundrelationer och 

värdeskapande, word of mouth, samt framtid.  

 

Teoretiska implikationer: Med hänsyn till existerande teorier inom ämnet är det 

fördelaktigt att företag som önskar använda sociala medier som marknadsförings- 

kanal, implementerar en klar strategi och policy för hur plattformarna ska utnyttjas, 

med hänsyn till eventuella risker som marknadsföringskanalen för med sig.  

 

Praktiska implikationer: Aktörer i resebranschen bör överväga att ha i åtanke att 

sociala medier som marknadsföringskanal nödvändigtvis inte ersätter andra 

beprövade och fungerade marknadsföringskanaler, utan snarare kan ses som ett 

komplement i företagets marknadsföringsstrategi. En vidare aspekt som framförallt 



  
	  

	  

mindre aktörer i resebranschen bör ha i åtanke är tidsaspekten, då sociala medier 

kräver planering och strategitänkande för ett gemensamt värdeskapande mellan kund 

och företag. 

 

Nyckelord 
Sociala medier, varumärke, kundrelationer, värdeskapande, resebranschen, 

marknadsföring, word of mouth.  

	   	  



	  

	  

Abstract 
 
Title: Social Media as a Marketing Channel- a Case Study within the Travel Industry  

Author: Madeleine Bergkvist. 

Institution: School of Business and Economics, Linnaeus University.  

Course: Business Administration III- Degree Project, Marketing. 
Thesis Supervisor: Martin Amsteus, Joachim Timlon.  

Examiner: Richard Owusu. 

Date: 2014-06-06. 

 

Purpose: The purpose with this thesis is to study how smaller companies within the 

travel industry can use social media as a prominent marketing channel, in order to 

create increased awareness of the corporate brand and create joint value for both the 

customer and the company.  

 

Method: This study is based on qualitative, inductive method, with a small company 

within the travel industry as a case study.  

 

Results: This thesis presents how smaller companies within the travel industry can 

use social media as a marketing channel to create increased awareness of the 

corporate brand and create joint value for both the customer and the company. The 

major theories that form the basis for this study are; social media, social media as a 

marketing channel, the brand, segmentation, strategy, crisis management, marketing 

and customer service, customer relationship and value creation, word of mouth and 

the future.  

 
Theoretical implications: Given the existing theories on the subject of social media, 

it is beneficial for companies that wish to use social media as a marketing channel, to 

implement a clear strategy and policy for the usage of the intended platforms, with 

regards to potential risks that this marketing channel brings.  

 
Practical implications: Operators within the travel industry should consider that 

social media as a marketing channel not necessarily replace other well tested and 

functioning marketing channels, but should rather be seen as a complement to a 

company’s marketing strategy. Smaller operators within the travel industry should 



  
	  

	  

keep in mind that social media requires planning and strategic thinking for a joint 

value creation between customers and the company, so the time aspect is of 

importance.  

Keywords 
Social Media, Brand, Customer Relationships, Value Creation, Travel Industry, 

Marketing, Word of Mouth.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

	  

Begrepp och definitioner  
Nedanstående begrepp definieras för deras betydelse i just denna uppsats och 

innefattar inte alla definitioner för begreppen.  

 

Sociala medier: Samlingsbegrepp för sociala nätverkstjänster, så som Facebook, 

Instagram, Linkedin och Youtube, bland flera. Bygger på interaktion och 

flervägskommunikation mellan användarna (Ström, 2010).  

Plattformar: Ett annat ord för sociala medier. Facebook är en plattform, Twitter en 

annan (Leigert, 2013). 

Kundvärde: Ett värde en kund får ut av att använda en tjänst som ett företag 

erbjuder. Exempelvis bör det innehåll som företag har i sina sociala medieplattformar 

ge kunden ett värde för att kunden ska vilja följa företagets kommunikation 

därigenom (König, 2012).  

Språkresa: Resetjänst som erbjuds av språkreseförmedlare som har samarbeten med 

språkskolor världen över. Språkreseförmedlaren säljer in ett paket till kunden med 

exempelvis språkkurs, boende, transfer och aktiviteter. Syftet är att kunden ska 

studera språket i det land det talas (Språkpunkten3; Språkpunkten7).  

Hashtag: En symbol (#) som kan användas i flera sociala medier. Hashtags binder 

samman ord, meningar och bilder så att dessa lättare kan hittas av andra användare 

(Instagram1). 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet ämnar ge en introduktion i ämnet sociala medier, samt redogöra 

för dess bakgrund. Bakgrunden, vars syfte är att ge läsaren ökad förståelse i ämnet, 

leder fram till uppsatsens problemdiskussion och problemformulering, där det 

framkommer varför forskningsämnet är relevant och vad syftet med uppsatsen är. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition. 

1.1. Bakgrund  
Att utbyta värde, till exempel monetärt värde mot en produkt, har sedan 1970-talet 

betraktats som ett grundläggande fenomen och som själva kärnan inom marknadsföring. 

Marknadsföring har till största delen haft som målsättning av lyfta fram en vara eller en 

tjänst till försäljning. Sedan 1970-talet har dock mycket utvecklats och interaktionen 

mellan kund och företag har växt fram som en väsentlig del i 

marknadsföringsprocessen. Kunden ska inte betraktas som någon som då och då köper 

något utav företaget, utan som en relationspartner (Grönroos, 2008). Relationsskapande 

är naturligtvis också av stor vikt inom reseindustrin. Att ge kunden ett extra värde med 

hänsyn till den sorts resa som företaget erbjuder, samt att skapa en relation till sin kund, 

innebär på sikt högre kundnöjdhet och möjlighet till återkommande köp. Företag som 

förespråkar en god relation till sina kunder kan ge bättre personlig service och har ökad 

möjlighet att erbjuda specifik kunskap från kund till kund, vilket gör att kunden känner 

sig speciell samt kan tänka sig att fortsätta anlita företaget (Kandampully et al.,2007; 

Gamble, 2001).  

 

Den nya synen på marknadsföring, relationsskapandet, innebär således att huvudfokus 

inte är på utbytet av värde i sig, utan det faktum att utbyten äger rum i relationer mellan 

parter på marknaden, både fysiska utbyten såväl som virtuella. Relationen kan 

upprätthållas under förutsättning att kunden är nöjd med den kvalitet och det värde som 

den får ut genom relationen och det är själva interaktionen mellan parterna som är 

marknadsföringens kärna (Grönroos, 2008).  
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Under de första tio åren under 2000-talet har begreppet ”sociala medier” introducerats, 

som en benämning på det fenomen som började ta allt mer plats i våra liv; exempelvis 

Facebook, bloggar och mikrobloggar. Gemensamt för alla sociala medier har blivit 

relationer och skapandet av dessa (Åblad, 2011). Leigert (2013) lyfter fram att sociala 

medier är olika typer av plattformar, eller mötesplatser, vars innehåll är 

användargenererat. De bygger alla på ett öppet nätverk och således på nätverkande 

mellan olika människor. Nätverk i sig, är enligt Barney (2004) ett komplext begrepp 

som består av distinkta punkter, även kallade ”knutpunkter”, som relaterar till varandra 

genom dess anslutning, också kallade ”band”. Banden är oftast är många, korsar 

varandra och finns i överflöd. Vidare menar Barney (2004) att ett nätverk uppstår då 

många knutpunkter (så som människor, företag och datorer) är sammanlänkade med 

varandra.  

 

Sociala medier är fortfarande ett relativt nytt och växande fenomen som 

marknadsföringsform, där interaktion, samspel och relationer byggs för att skapa ett 

värde för såväl kunden som företaget. Sociala medier är ett sätt att synas på samt ett sätt 

interagera med vänner och familj, såväl som med företag, branschfolk, kunder och 

andra företag. Det kan alltså användas av alla (König, 2012). I resebranschen används 

sociala medier flitigt på många håll. Stora charterresebolag så som Ving och 

Fritidsresor har tagit till sig vikten av att vara aktiv i de olika sociala medierna och har 

personer som strategisk arbetar med dessa, oftast på heltid (ving.se1; fritidsresor.se2).  

 

Carlsson (2011) menar att kommunikationen i sociala medier bygger på en dialog och 

nätverkande mellan många inblandade och inte endast mellan två parter. Oavsett vilken 

form av sociala medier som används är några saker gemensamma för dem alla. De 

bygger på användarnas egna innehåll och möjliggör för användarna att delta i 

konversationer, dela och ta del av information, knyta nya och behålla befintliga 

kontakter, samt skapa innehåll av någon form (så som till exempel att publicera texter 

och bilder, dela filmer och sprida budskap). Sociala medier finns alltså i alla möjliga 

varianter, som alla är tillgängliga för användarnas önskemål. Sociala medier, även 

kallade plattformar, kan användas för att lyssna på musik, titta på videoklipp, debattera 

och diskutera, att hålla kontakt med vänner och bekanta, samt att inhämta information 

om något som intresserar en. De kan också användas för att ge utlopp för olika tycken 
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och tänkanden, för att ingå i en gemenskap, samt för att få bekräftelse av andra genom 

att visa upp sig och det som pågår i ens eget liv (Carlsson, 2011).  

 

Enligt Ström (2010) kan alla plattformar som kan få människor att interagera och 

nätverka klassificeras som sociala medier. Bloggar (så som Wordpress), mikrobloggar 

(varav Twitter är den mest välanvända), videobloggar (Youtube, bland flera), 

poddradio, bildplattformar (så som till exmepel Flickr och Instagram), arbetsrelaterade 

plattformar för interaktion mellan kollegor, framtida arbetsgivare med mera (Linkedin 

är ett välkänt forum), samt sociala nätverksplattformar, så som Wikipedia (där 

människor kan hitta information och själva bidra med information) och förstås även den 

kanske största plattformen av dem alla, Facebook (Ström, 2010).  

1.2. Problemdiskussion  
Att sociala medier har växt lavinartat bland privata användare och som 

marknadsföringskanal bland företag kan inte förnekas. Undersökningar av 

användarvanor i de olika medierna visar att mer eller mindre ”alla” i dagens samhälle 

finns på Facebook, Instagram, på Twitter eller andra plattformar (König, 2012). 

Eftersom att kunderna uppenbart finns därute i de sociala medierna bör även företagen 

finnas där (Edberg, 2013). Sociala medier används som verktyg för att företaget ska få 

nöjdare kunder, kunna göra bättre affärer och nå ut till allmänheten för att skapa goda 

relationer med sina kunder- befintliga eller potentiella. Lika viktigt som det är att finnas 

i de sociala medierna är det av vikt att ha en strategi och en plan med sitt nätverkande. 

Alltså bör de företag som vill nå sitt mål med användningen av sociala medier ställa sig 

frågande till vad syftet är med användandet i sig (König, 2012).  

 

Ett dilemma som tas upp i litteraturen är att företagen måste ta ställning till om det är 

”bra eller dåligt” för dem att använda sociala medier som markandsföringskanal. En 

central fråga med sociala medier som marknadsföringskanal är om det rentav kan vara 

skadligt att sprida företagets budskap genom dessa. Det är också väsentligt att ta 

ställning till om företaget vill använda sig av så många sociala medier som möjligt eller 

om det är bättre att hålla sig till några få utvalda, samt om det är så att sociala medier i 

stor utsträckning ersätter andra marknadsföringskanaler (Leigert, 2013). 
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För ett framstående användande av sociala medier som marknadsföringskanal och för 

skapande av kundrelationer, bör företaget även grundligt se över vilken målgrupp de 

vill nå ut till. Ett allmänt problem som dyker upp i sociala medier-litteraturen är att 

sociala medier enligt många kan tolkas vara ett forum endast för yngre personer 

(Leigert, 2013). Tack vare ny teknologi och vårt ständigt utvecklande 

informationssamhälle (Barney, 2004), används dock sociala medier i hög grad av 

personer i medelåldern och av yngre pensionärer. Bland ungdomar mellan 15-24 år 

använder 90 procent av Sveriges alla ungdomar sociala medier dagligen, via datorer, 

mobiler och surfplattor (Leigert, 2013). Ett problem som denna vida spridning av 

användandet medför är att företagen riskerar att deras marknadsföring når ut till fel 

målgrupp, exempelvis genom att de använder sig av ”fel” plattform, eller så kanske inte 

företaget har gjort tillräckligt bra arbete med att bygga upp en relation till sina kunder, 

befintliga eller nya, så budskapet kanske inte kommer fram (Åblad, 2011).  

 

Fenomenet sociala medier klassificeras fortfarande som relativt nytt som 

marknadsförings- form, men då det är så pass starkt etablerat och välanvänt på vår 

marknad idag, finns förstås en del forskning inom ämnet sedan tidigare (Leigert, 2013). 

Bland annat finns det flera författare som på senare år har skrivit både ett och två 

teoretiska verk, om sociala medier och dess framfart. Det finns flertalet vetenskapliga 

artiklar och publiceringar inom ämnet som exempelvis handlar om sociala medier inom 

en viss sektor, eller som i den här uppsatsen, med hänsyn till ett specifikt företag. Det 

kan skönjas en brist på forskning om sociala medier inom svenska resebranschen och 

framförallt på mindre företag.  

 

Sociala medier är ett fenomen i ständig utveckling, så det finns definitivt behov av 

kontinuerlig forskning och framförallt för svenska marknaden, där det i dagsläget råder 

något begränsat utbud av forskning inom sociala medier. Det finns få branscher där 

kunderna själva engagerar sig så mycket i de olika plattformarna och på olika ”betygs-

sajter” som för resebranschen. Här vill folk se vad andra tycker och tänker, vilket 

resmål som är roligast, populärast eller mest solsäkert exempelvis (tripadvisor.se). Alla 

kunder har specifika krav och det finns ingen som säger det så bra som andra kunder. 

Word of mouth är en avgörande faktor för många kunder (Wan-Ju Liang et al., 2013). 

Enligt Åblad (2011) anses den information som kunden finner på företags hemsidor 

enligt många som vinklad och målande utifrån företagens bästa sidor, vilket får effekten 
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av att inte vara helt trovärdig. Ett av de problem som sociala medier har medfört är att 

företagens information på deras hemsidor nu konkurrerar med andra skriverier ute i 

medierna, där exempelvis bloggare eller twittrare lyfter fram ett annat budskap än det 

som företaget vill förmedla. Att använda sig av fina broschyrer eller säljande texter på 

webben kan inte konkurrera med privatpersonernas egna åsikter, så aktiv 

kommunikation med sin målgrupp och interaktion genom sociala medier är av stor vikt 

(Åblad, 2011).  

 

Vidare menar Åblad att sociala medier bygger på en öppenhet och en vilja att dela med 

sig av information och budskap till andra. Det kan bli problematiskt och svårhanterligt 

för ett företag som exempelvis vill sälja in ett resmål genom att blogga om det, för att 

sedan bli bemött med negativa kommentarer från personer som påstår sig ha besökt 

resmålet men som inte håller med om det som företaget publicerat. Vidare skapar 

sociala medier en sällan skådad makt för negativ-, såväl som för positiv kritik. Ett 

reseföretag med exempelvis en Facebooksida kan där bemötas med positiv feedback, 

men det kan även i många fall stöta på hård kritik som är problematisk att skydda sig 

från. En missnöjd tidigare kund som exempelvis lägger ut en bild på ett nedgånget 

hotellrum på företagets Facebooksida, avskräcker förmodligen många fler än vad alla 

fina bilder som företaget själva lagt ut, lockar in (Åblad, 2011). 

 

Sociala medier som marknadsföringskanal lämpar sig för branscher som är 

”känsloframbringande”, då kunder tenderar att köpa efter känslor (Leigert, 2013; 

Edberg, 2013). Istället för att sälja en produkt i sig, som kunden kan ”ta på”, står 

resebranschen för en service. Servicen i sig bygger på en upplevelse. Kunden och 

företaget interagerar och skapar en bild av hur det är att använda sig av den service som 

företaget säljer. Kunden har starka känslor och framförallt förväntningar på hur 

upplevelsen kommer att bli (Wilson et al.,2008; Grönroos, 2008). Sociala medier kan 

hjälpa företaget att få ut sitt budskap till blivande kunder, samt att måla upp en bild av 

upplevelsen. De kan också vara kanaler för att ta del av viktig och känslig information 

om företaget som kan cirkulera runt i de sociala medierna (Leigert, 2013).  

 

Det finns många möjligheter, men också problem, som företagen ställs inför med denna 

nya form av marknadsföringskanal. Det kan vara svårbalanserat att kontrollera de 

resurser som läggs ner på användandet (både monetära såväl som personal-
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administrativa) och vad målet med sociala medier är, samt hur företaget ska komma dit 

(Leigert, 2013; König, 2012). Sammanfattningsvis kan det sägas att även då vissa 

studier och skrifter finns inom området sedan innan, är kunskapen om hur företag bör 

agera ofullständig. Kort sagt, det saknas kunskap om hur ett litet företag i resebranschen 

kan arbeta för att skapa en framstående marknadsföring genom sociala medier. 

1.3. Problemformulering  
Det saknas kunskap om hur mindre företag i resebranschen kan arbeta för att använda 

sociala medier som marknadsföringskanal för att öka kännedomen om sitt varumärke, 

samt skapa ett gemensamt värde för både kund och företag. 

1.4. Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är att studera hur mindre företag i resebranschen kan 

använda sociala medier som en framstående marknadsföringskanal för att öka 

kännedomen om företagets varumärke, samt skapa ett gemensamt värde för både kund 

och företag.  

1.4.1. Uppsatsens forskningsfrågor 
Hur kan mindre företag i resebranschen använda sociala medier som en framstående 

marknadsföringskanal; 

Ø För att öka kännedomen om företagets varumärke? 

Ø För att skapa gemensamt värde för både kund och företag? 

1.5. Avgränsningar 
Genomgående omnämns framstående marknadsföring, vilket i den här studien 

avgränsas till ökad kännedom om varumärket samt gemensamt värde för företaget och 

kunderna. På grund av uppsatsens omfattning och möjligheten till att behandla alla 

sociala medier, som ständigt utvecklas och blir fler, avgränsas dessa till ett fåtal sociala 

medie-plattformar som marknadsföringskanaler. Plattformarna har valts ut på grund av 

dess utbredda användning och välanpassade innehåll för just resebranschen. De sociala 

medier som främst kommer att omnämnas i uppsatsen är baserade på fallstudiens 

befintliga användningsområde; Facebook, Instagram, Bloggar (företagsblogg såväl som 

kundbloggar), Twitter, Youtube och Linkedin.  

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en fallstudie på ett mindre företag i resebranschen. 

Branschen lämpar sig väl för sociala medier och är intressant eftersom den bygger på 

kundrelationer och att sälja en upplevelse, något som är känsloframkallande och väcker 
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stor reaktion i sociala medier. Uppsatsens fallstudie är det Uppsalabaserade 

språkreseföretaget Språkpunkten. Då uppsatsens empiri bygger på insamlad data från 

respondenterna i fallstudien, avgränsas studien till att ämna ta reda på respondenternas 

åsikter, uppfattningar och synpunkter på sociala medier.  

1.6. Disposition 
Den här studien ämnar undersöka hur sociala medier kan användas som en framstående 

marknadsföringskanal inom resebranschen, för att öka kännedomen företagets 

varumärke, samt för att skapa ett gemensamt värde för både kund och företag. 

Uppsatsen är uppbyggd av en kvalitativ studie av ett företag i resebranschen och hur 

sociala medier används där. Uppsatsens syfte ligger i ett praktiskt problem, som 

kommer att belysas i det empiriska kapitlet, men studien bottnar även i en teoretisk 

referensram som behandlar- och skapar förståelse för- det praktiska problemet. 

 

Uppsatsens inledande kapitel, innehållande bakgrund och problemformulering, följs av 

ett metodkapitel där det redogörs för vald forskningsmetod, samt vilka konsekvenser 

metodvalet medförde uppsatsen, så som pålitlighet och författarens förmåga att dra 

slutsatser utifrån vald metod. Efter metodkapitlet leds läsaren vidare till uppsatsens 

litteraturgenomgång, där olika författare och dess teorier lyfts fram för att belysa sociala 

medier utifrån uppsatsens problem. I det efterföljande empirikapitlet tar det praktiska 

problemet stor plats och inhämtad information från fallstudien belyses.  

 

I uppsatsens analyskapitel vävs teoretiska och empiriska källor samman med 

författarens tolkning av dessa. Slutligen leds läsaren in på det avslutande kapitlet, 

slutsats, där uppsatsens frågeställningar besvaras, begränsningar med studien lyfts fram, 

samt förslag på vidare forskning presenteras. Nedan, författarens egen 

dispositionsmodell (Figur 1). 
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Figur 1. (Dispositionsmodell). 
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2. Metod 

______________________________________________________________________ 

Metodkapitlet ämnar ge en så bra beskrivning som möjligt av de metoder som har 

används för att samla in såväl empiriskt- som teoretiskt material och för att 

sammanställa uppsatsen i sin helhet. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av den 

valda forskningsmetoden och hur denna kan påverka resultatet. 

______________________________________________________________________ 

Den här studien bygger på en kvalitativ och induktiv ansats med en fallstudie till grund 

för den empiriska insamlingen. Först och främst beslutades vad som skulle studeras, 

vilket var sociala medier som marknadsföringskanal inom resebranschen. Därefter 

valdes fallföretag utifrån bristande tidigare forskning, intresseområde, samt ur 

lämplighetssynpunkt för studiens omfattning. Språkpunkten, verksamt inom 

språkresebranschen, valdes som fallföretag. Ett beslut om att utföra intervjuer av semi-

strukturerad karaktär gjordes, där intervjuerna baserades på några huvudsakliga teman, 

snarare än en strukturerad intervju med helt förbestämda frågor. De teman och fåtal 

frågor som förbestämdes, valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar för vad 

studien ämnade undersöka. Intervjuerna ägde rum ansikte mot ansikte med tre på 

förhand utvalda och insatta personer på företaget. Slutligen gjordes en bearbetning av 

intervjuerna och det empiriska kapitlet tog form. 

2.1. Val av metod 

2.1.1. Ansats 
Patel och Davidsson (2003) menar att de olika ansatserna som presenteras i 

vetenskapsteorin, representerar olika angreppssätt för att relatera empiri och teori. 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan förhållandet mellan teori och forskning bedömas 

genom att utgå ifrån antingen en induktiv eller en deduktiv ansats. Används en deduktiv 

ansats utgår forskaren ifrån det forskaren vet inom ett specifikt ämne och teorin som rör 

det ämnet leder forskaren vidare mot en eller flera hypoteser, som ska ställas mot en 

empirisk granskning. Merriam (1994) menar att de forskare som antar en deduktiv 

inriktning hoppas upptäcka information som passar in på en redan existerande hypotes. 

Enligt Bryman och Bell (2013) har en induktiv ansats däremot sin utgångspunkt i 

empirin, då den teori som återfinns i en induktiv studie är resultatet av en empirisk 
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insamling. Det vill säga att författare som använder en induktiv ansats i sin studie 

egentligen inte utgår från en teori som de vill pröva i praktiken, utan finner en teori 

utifrån ett resultat. Olsson och Sörensen (2011) tar upp ytterligare en ansats, abduktion, 

som en kombination av en induktiv och en deduktiv ansats. Abduktion har sin 

utgångspunkt i dialogen mellan informanternas (intervjupersonernas) empiri och det 

teoretiska perspektivet. Vidare menar Patel och Davidsson (2003) att abduktiva forskare 

använder sig av en kombination av en induktiv och en deduktiv ansats i sin forskning.  

2.1.2. Induktiv ansats 
Enligt Merriam (1994) önskar induktiva författare finna och skapa en teori som kan 

förklara den information de har. I den här uppsatsen har sin utgångspunkt i en kvalitativ 

och induktiv metod, då uppsatsen har fokus på förståelse och tolkning av ett empiriskt 

problem, snarare än att vara experimentell och deduktiv. Studien har ett empiriskt 

problem som har satts i förhållande till befintliga teorier.  

 

Patel och Davidsson (2003) menar att användandet av en induktiv ansats innebär att 

forskaren kan utgå ifrån ett praktiskt problem, samt att sätta det i förhållande till hur 

problemet förespråkas för i teorin. Enligt Merriam (1994) passar fallstudier bra för 

induktiva resonemang, då det hanterar mångsidiga informationskällor.  

2.2. Fallstudie 
I en fallstudie redogörs det för hur en grupp, ett företag, eller till exempel en enskild 

person fungerar. Det vill säga att en särskild inramad undersökning görs mot ett 

förbestämt fall i studien. Fallstudien utgör en undersökning och en beskrivning som är 

helhetsinriktad och starkt fokuserad mot en enhet eller företeelse (Merriam, 1994). Den 

fallstudie som ligger till grund för den här uppsatsen är det Uppsalabaserade företaget 

Språkpunkten. Språkpunkten valdes som fallstudie då det är ett företag som författaren 

tidigare har arbetat på och därav väl känner till. Språkpunkten är ett företag aktivt inom 

resebranschen och som idag arbetar med att marknadsföra sig genom sociala medier i 

olika utsträckning. Med hänsyn till uppsatsens omfattning har den här studien fokus på 

endast en fallstudie. 

 

Enligt Meriam (1994) får forskningen med hjälp av en fallstudie ett lyft och skapar en 

unik insikt i hur det praktiska problemet bearbetas i ett verkligt fall. Även då uppsatsen 

endast har ett företag som fallstudie bör resultatet av den empiriska studien generellt 
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kunna tillämpas mot mindre företag verksamma inom resebranschen och deras 

användning av sociala medier. Merriam (1994) menar vidare att kvalitativt inriktade 

fallstudier är en lämplig metod för att hantera problem av praktiskt slag.  

2.3. Kvalitativ metod 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av ett specifikt företag inom resebranschen 

som ämnar undersöka ett praktiskt problem. Patel och Davidsson (2003) menar att 

kvalitativt inriktad forskning är av sådan karaktär att datainsamlingen fokuserar på 

”mjuka” data, så som kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Vidare menar Olsson 

och Sörensen (2011) att forskaren i en kvalitativ undersökning är subjektiv och oftast 

har en långvarig kontakt med den person/de personer som forskningen bygger kring att 

undersöka. En kvalitativ undersökning är flexibel och forskningen är successivt 

framväxande i takt med att fenomen upptäcks och tydliggörs. Till skillnad från en 

kvantitativ undersökning, som är av en mätande karaktär, syftar en kvalitativ 

undersökning på skapa en närhet till undersökningsproblemet och att gå problemet på 

djupet. Om forskaren skulle välja en kvantitativ studie skulle forskaren till exempel 

kunna utföra en betydligt bredare undersökning av ett ämne, som syftar till att samla in 

stor mängd data men som av förståeliga skäl, inte kan hantera djupgående frågor. I En 

kvantitativ studie undersöks ett mindre antal variabler, men i en stor mängd (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

2.4. Datainsamling 

2.4.1. Intervjuer 
Patel och Davidsson (2003) menar att kvalitativa intervjuer för det mesta innehåller en 

lägre grad av standardisering än exempelvis kvantitativa intervjuer. De frågor som 

intervjuaren har tagit fram och ställer till respondenten ger allt som oftast stort utrymme 

för respondenten att besvara dessa med egna ord. Intervjuaren kan, beroende på fall, 

välja att ställa intervjufrågorna i en förbestämd ordning, så att de följer ett strukturerat 

mönster, eller välja att ställa frågorna i den ordning som faller sig mer naturligt under 

intervjuns gång för det enskilda fallet. Detta är vad Patel och Davidsson kallar en 

intervju med låg grad av strukturering. Intervjuaren kan även hålla en intervju utan att 

ha formulerat intervjufrågor innan, om denne önskar en mer öppen intervju. En 

kvalitativ intervju syftar till att upptäcka och identifiera särdrag i något, så som 

respondentens uppfattning av ett fenomen. I och med detta är det inte möjligt för 

intervjuaren att i förväg bestämma i vilken riktning svaren ska leda eller vad som är det 
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”riktiga” svaret på en fråga, då intervjun bygger på respondentens världsbild (Patel & 

Davidsson, 2003).  

 

Olsson och Sörensen (2011) lyfter fram vikten av att förbereda sig väl inför 

intervjutillfällena. För att resultatet av intervjuerna ska bli så bra som möjligt krävs att 

syfte och problemområde är fastställda innan. Uppsatsens varför- och vad- frågor bör 

klargöras innan frågeställningen hur kan läggas fram. I den här studien var uppsatsens 

syfte och problemformulering bakomliggande de förbestämda teman som lyftes under 

intervjuerna. Då studien avsåg att undersöka respondenternas åsikter, uppfattningar och 

synpunkter på sociala medier	  och dess användande inom företaget, valdes en så öppen 

intervju som möjligt.  

 

Uppsatsens empiriska del bygger på insamlad data från fallstudien. Totalt genomfördes 

tre kvalitativa intervjuer med utvalda personer från fallföretaget Språkpunkten. Samtliga 

respondenter arbetar aktivt med sociala medier eller marknadsföring på ett strategiskt 

plan. Intervjuerna genomfördes 2014-04-08 på respondenternas respektive kontor på 

Språkpunkten. Intervjuerna hölls mellan intervjuare och respondent utan 

störningsmoment från andra personer och avbrytande samtal. Intervjuerna varade cirka 

60 minuter vardera med Boivie och Österberg, samt cirka 15 minuter med Stenhammar. 

Samtliga respondenter var villiga att besvara frågor via mail om någon följdfråga skulle 

komma upp. En följdfråga om statistik från Språkpunktens sociala medier uppkom vid 

ett senare tillfälle. Österberg skickade då efter förfrågan uppdaterad information om 

statistik via mail, 2014-05-19, som sedan användes till en modell i empirikapitlet. 

2.4.2. Urval 
Oberoende vilken slags ansats som används i en undersökning är det nödvändigt att 

undersökaren avgör och redogör för vem som ska undersökas. Använder sig forskaren 

av en kvantitativ ansats handlar urval om vilka som ska undersökas, hur många och 

huruvida dessa ska vara liknande varandra eller exempelvis representera olika 

ålderskategorier eller yrkesgrupper, och så vidare. En forskare som utgår från en 

kvalitativ ansats samlar istället in fakta genom exempelvis intervjuer, olika dokument 

och texter (tryckta eller i webbform), video- eller ljudinspelningar, eller genom 

observationer (Johannessen & Tufte, 2003).  
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Respondenterna på Språkpunkten valdes baserat på deras expertiskunskap och 

erfarenhet av sociala medier i fallstudien. Nedan följer en kort presentation av 

respondenterna, som tillfrågades om de önskade vara anonyma i studien. Samtliga 

meddelade via epost att de var okej med att omnämnas vid namn och titel, likaså med 

företagsnamnet. 

 

Henrik Boivie- Ekonomi- och marknadschef på Språkpunkten. Henrik har övergripande 

ansvar för marknadsföring, sökoptimering och ekonomi. Han har arbetat på 

Språkpunkten i 20 år och är idag delägare i företaget.  

Johan Stenhammar- Personal- och kundchef på Språkpunkten. Johan har även god 

kunskap i de olika marknadsföringskanaler som Språkpunkten använder och hur dessa 

används. Även Johan har arbetat på Språkpunkten i 20 år och är delägare.  

Clara Österberg- Sociala medier-ansvarig och kundtjänsteansvarig. Clara har arbetat på 

Språkpunkten i tre år och har framförallt hand om språkresor till en mängd olika länder. 

(Boivie; Stenhammar; Österberg, 2014-04-08). 

	  

2.4.3. Val av intervju 
Enligt Merriam (1994) är det brukligt att bestämma vilken sorts intervju som ska 

användas samt att besluta sig för hur pass strukturerad intervju som ska hållas. Precis 

som Patel och Davidsson (2003) gör Merriam skillnad på öppna intervjuer och på 

intervjuer med en fast struktur, utan inslag av spontana frågor. Dessa är mer av en 

samtalsliknande art. I en noggrant strukturerad intervju bestäms innan intervjutillfället 

samtliga frågor och även i vilken ordning de ska komma. Den här sortens strukturerade 

intervjuer kan ses som en muntlig variant av en enkät. Det lämpar sig väl när ett stort 

urval av människor ska deltaga vid intervjuer och då forskaren vill pröva ett antagande 

(Merriam, 1994).  

 

Intervjuerna som är utförda under den här uppsatsen är semi-strukturerade. Det är enligt 

Johannessen och Tufte (2003) intervjuer som grundas på en intervjuguide, där teman 

och bredare frågor är förbestämda. Det är således inte ett frågeformulär med fasta 

frågor, utan mer en hjälp till intervjuaren att påminna sig om vilka ämnen och punkter 

som är av relevans att lyfta fram under intervjutillfället (Johannesson & Tufte, 2003). 

Avsikten med att använda huvudsakliga teman med breda frågeställningar i denna 

studie var att undersöka respondenternas åsikter och synpunkter för att kunna angripa 
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uppsatsens praktiska problem. Vidare menar Johannessen och Tufte (2003) att ju färre 

fasta frågor som finns förberedda till intervjutillfället, desto större påverkan har 

intervjupersonen på respondenterna. Intervjuaren har möjlighet att bjuda in till djupare 

subjektiva frågor som kommer upp under samtalets gång. Då den här formen av intervju 

inte är standardiserad, kan svaren te sig olika bland respondenterna eftersom ingen 

intervju är den andra lik. Förutsättningarna inför den här studien var därför att 

intervjuerna vid något tillfälle sannolikt skulle komma in på sidospår kring 

intervjupunkterna, något som tilläts ske för att komma åt intressanta infallsvinklar från 

respondenterna. Vidare kallar Bryman och Bell (2013) även en semi-strukturerad 

intervju för en fokuserad intervju. En sådan intervju innehåller öppna frågor som rör en 

specifik situation eller ämne.  

2.4.4. Bearbetning av intervjuer 
Att hålla en intervju ansikte mot ansikte är fördelaktigt att göra i de fall det är möjligt, 

då intervjuaren får större chans att läsa av kroppsspråk och att kunna hålla en öppen 

dialog på ett annat sätt (Bryman & Bell, 2013). Beslutet togs att börja planera inför 

intervjuerna i god tid innan intervjutillfällena, för att säkerställa att intervjuerna skedde i 

fas med den estimerade tidsplanen för uppsatsen. Kontakt togs med intervjupersonerna 

så snart det fanns en plan för att använda Språkpunkten som fallstudie, för att få 

bekräftat om respondenterna var intresserade av att ställa upp och det bokades ett datum 

för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes samma dag av strategiska skäl för uppsatsen 

gällande tid och dels för att respondenterna var rätt uppbokade under april månad när 

intervjuerna ägde rum.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning. Enligt Bryman och Bell (2013) 

kan respondenter känna en viss olust inför att bli inspelade, så intervjuaren gör klokt i 

att fråga respondenten om de är okej med att bli inspelade, innan intervjun börjar. 

Vidare menar författarna att intervjuaren även bör vara förberedd på att de respondenter 

som blir inspelade kan formulera sig på ett annat sätt och svara något annorlunda då de 

är inspelade, än vad de annars kanske skulle ha gjort, något som kan påverka 

slutresultatet av uppsatsen. Fördelarna vägde dock upp det eventuellt negativa inför 

denna studie, varav beslutet om detta togs. Innan intervjuerna tillfrågades informanterna 

hur de kände inför att bli inspelade och samtliga var okej med det. För säkerhetsskull 

utfördes anteckningar också, ifall något skulle gå fel med inspelningen. Intervjuerna 

gick som planerat och respondenterna hade många bra synpunkter och insikter. 
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Ett beslut togs om att skicka ut frågepunkterna i förväg till respondenterna. Det finns 

vissa fördelar med att göra detta, så som att respondenterna kan förbereda sig och till 

exempel kolla upp vissa svar som är viktiga för intervjuns resultat. Nackdelen med att 

skicka frågor i förväg är att det finns risk för att de svar intervjuaren får inte är fullt så 

genuina och individuella som önskat (Bryman & Bell, 2013). Då intervjuerna baserades 

på några valda huvudrubriker och inte helt strukturerade frågor, bör dock fördelarna 

väga upp för nackdelarna i detta problem. 

 

2.4.5. Operationalisering 
Patel och Davidsson (2003) lyfter begreppet operationalisering, vilket innebär att 

forskaren sammanställer hur forskaren ämnar översätta definitioner och begrepp från 

teori, till den empiriska datainsamlingen. I en kvalitativ studie kan detta exempelvis ske 

genom intervjufrågor, medan det i en kvantitativ studie kan ske genom mätningar. 

Operationaliseringen i den här studien är således teoretiska begrepp som har formulerats 

om och översatts till intervjufrågor, som sedan respondenterna har fått besvara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. (Operationalisering). 

 

De huvudsakliga teman som var förbestämda inför studien och under vilka frågor trädde 

fram under intervjutillfällets gång, formulerades utefter studiens syfte och vad som 

ämnades undersökas. Dessa var sociala medier och dess framfart, där respondenterna 

tillfrågades i vilken utsträckning sociala medier används på företaget i dagsläget, vilka 

plattformar som är mest använda och respondenternas uppfattning om fenomenet 
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sociala medier. Likaså var det av intresse inför nästa tema, ny marknadsföringsform, att 

försöka tolka hur respondenterna ser på sociala medier som en marknadsföringskanal 

samt om sociala medier ersatt någon annan marknadsföringsform. Följande tema, word 

of mouth, ämnade lyfta till diskussion hur respondenterna såg på sociala mediers 

förmåga att sprida word of mouth, samt i vilken utsträckning detta i sådana fall kunde 

tänkas vara positivt, respektive negativt för företaget. Vid frågan om strategi lyftes 

tankar kring företagets strategi för användandet av sociala medier, samt om 

respondenterna ansåg att det var viktigt eller inte att klargöra en tydlig strategi inför 

användandet av sociala medier som marknadsföringskanal, eller om en strategi snarare 

uppkommer med tiden. Kundrelationer och värdeskapande för kunden genom sociala 

medier, var ett tema där respondenternas syn på hur sociala medier kan skapa och stärka 

kundrelationer lyftes fram, samt om företaget har ett värdetänkande i den 

marknadsföring och kommunikation som sker med kunderna genom sociala medier. 

 

Vidare förbestämda frågor som ställdes under intervjuerna var ”vilka använder sociala 

medier inom företaget”, där respondenternas syn på lämplighet och fördelning togs upp 

till diskussion. ”Hur når Språkpunkten ut till kunderna” ämnade förstås gå in på 

segmentering och hur detta kan göras inför marknadsföring genom sociala medier. 

Respondenterna tillfrågades också vilka eventuella risker och framgångar som de kunde 

se med sociala medier, samt om dessa punkter går hand i hand eller om de kan se en 

tydlig bild av att det ena eller andra väger över. Frågan om framtidsvisioner öppnade för 

respondenterna att spekulera kring hur framtiden för sociala medier ser ut, både inom 

företaget och i allmänhet som marknadsföringskanal. Den slutliga punkten om statistik 

syftade till att samla in statistik på vilka plattformar som var mest populära bland 

företagets kunder, vilka som ”ger” företaget mest, samt uppskattningsvis hur mycket 

resurser som företaget lägger ner på sociala medier. Fullständig intervjumall återfinns i 

bilaga 1. 

 

Av utrymmesskäl var det nödvändigt att sålla ut bland de svar respondenterna gav, så 

att studien inte skulle bli för bred, men framförallt var det av intresse att försöka finna 

ett mönster i de svar som respondenterna gav. Olsson och Sörensen (2011) menar att 

den mest använda formen av kvalitativ bearbetning är hermeneutik. Detta syftar till att 

tolka, försöka förstå stå sig på något, samt att sätta detta i relation till verkligheten. 
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Detta har naturligtvis applicerats på denna studie, då den insamlade empirin har satts i 

kontext till den teori som behandlas i uppsatsen.  

2.6. Reliabilitet och validitet 
Starrin et al. (1991) påpekar vikten av att redogöra för insamlad fakta som använts i 

forskningen. Forskaren bör påvisa hur fakta samlades in och i vilken form det skedde, 

exempelvis om det var genom intervjuer eller eventuella enkätundersökningar. 

Forskaren bör också ställa sig kritisk till hur informationen samlades in, vad forskaren 

kunde gjort annorlunda, samt om olika scenarion tänktes igenom i förberedelsefasen. 

Det kan till exempel vara så att vissa frågor som forskaren tog upp under 

intervjutillfället var irrelevanta för studien, eller att forskaren missade att ställa någon 

relevant fråga. Vidare föreslår Starrin et al. (1991) att forskaren bör ta stöd av tidigare 

skriven litteratur inom ämnet. Det vill säga, söka bland teorier efter intressanta punkter 

som forskaren vill belysa under intervjuerna.  

2.6.1. Reliabilitet 
Patel och Davidsson (2003) tar upp begreppet giltighet, så kallad reliabilitet. Hur pass 

hög reliabilitet en undersökning har kan liknas vid hur motståndskraftig undersökningen 

är mot slumpmässiga inflytanden i olika former, det vill säga hur väl resultatet kan 

återupprepas. Vidare begrepp som tas upp i litteraturen är primär- och sekundärkällor. 

Forskaren klargör då för varifrån en källa är inhämtad, exempelvis direkt från en person 

med en viss befattning på ett företag som kan ge förstahandsmaterial, det vill säga ifrån 

en primärkälla. Det kan också vara ifrån andrahandsmaterial, vilket är det material som 

inte kommer från en primärkälla, så kallad sekundärkälla (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Till denna studie har primärkällor används till fallstudien. Genom att använda 

primärkällor säkerställs att den information som används i studien kommer från 

ursprungliga källor. De personer som är intervjuade är alla insatta i hur sociala medier 

används på Språkpunkten och arbetar själva med det. Fallstudiens hemsida har även 

använts till viss del, där publicerad information kommer från Språkpunktens anställda. 

Till den empiriska insamlingen och i analysen finns även information från 

Språkpunktens olika plattformar, så som Twitter, Instagram, Wordpressblogg, samt 

kundbloggar kopplade till Språkpunktens hemsida. Dessa bloggar innehåller alla 

material skrivet med personliga kommentarer från bloggförfattarna själva, således också 

förstahandsmaterial.  
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Uppsatsens empiriska kapitel är uppbyggt av insamlad empiri från fallstudien som i 

analysen har ställts i förhållande till det teoretiska underlag som uppsatsen innefattar. 

Enligt Bryman och Bell (2013) är forskarens roll att tolka och bearbeta all insamlad 

information, samt att försöka göra studien replikerbar i den utsträckning det är möjligt. 

Forskaren redogör på bästa möjliga sätt för hur undersökningen har gått till, samt 

strävar efter att möjliggöra för framtida forskare att efterlikna studien (Bryman & Bell, 

2013). Genom att redovisa valda källor och tillvägagångssätt för undersökningen bör 

den här studien kunna efterliknas av framtida författare som önskar göra en liknande 

studie.  

2.6.2. Validitet 
Johannessen och Tufte (2003) påpekar att data i sig inte är vad som är riktigt, utan att 

det hänger på hur denna representeras. Validitet påvisar hur giltigt något är. Patel och 

Davidsson (2003) menar att validitet i kvalitativa studier står för att forskaren studerar 

rätt händelser. Målet är att kunna upptäcka olika särdrag, att tolka, förstå sig på, samt att 

beskriva vad som upptäcks. Validiteten speglar hela undersökningen och vad gäller 

själva datainsamlingen handlar validiteten om huruvida forskaren lyckats göra en 

trovärdig tolkning studien, baserat på det underlag som forskaren anskaffat. I denna 

studie har respondenternas information givetvis tolkats av intervjuaren och en risk finns 

således att budskapet vid något tillfälle kan ha feltolkats. Samtliga respondenter fick 

möjlighet till att komma med korrigeringar innan publicering av denna studie, då de 

skickades ett utkast. På så vis minimerades risken av feltolkning av respondenterna 

ytterligare.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) gör författare även klokt i att använda sig av en mix 

av citat såväl som text omskriven i författarnas egna ord, för att ge läsaren en ökad 

chans att på egen hand tolka en del av den information som getts utav respondenterna.  

2.7. Metodkritik 
Johannesson och Tufte (2003) menar att en semi-strukturerad intervjuteknik under 

empiriinsamlingen kan medföra en lite större risk än vad en helt strukturerad intervju 

medför, då relationen mellan intervjuare och respondent är av stor betydelse för hur 

intervjun artar sig. En sval relation mellan respondent och intervjuare, där intervjuaren 

inte inger förtroende exempelvis, kan ge svar som är mer tillslutna. Viktig information 

som inte yttrar sig naturlig riskeras därmed att missas, vilket det kanske inte hade gjort 
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om en helt strukturerad intervju hade använts. Till denna studie var det dock mest 

lämpligt att använda en semi-strukturerad intervju. Då ett fåtal insatta personer 

intervjuades var det viktigt att svaren skilde sig något från varandra, samt att 

möjligheten fanns för respondenterna att lyfta någon viktig synvinkel på eget initiativ. 

Möjligheten finns att resultatet skulle ha kunnat bli något annorlunda om en helt 

strukturerad intervju skulle ha använts.  

 

Uppsatsen kan möjligtvis anses vinklad utifrån författarens egna erfarenheter och 

synpunkter, med tanke på tidigare tjänst på Språkpunkten. En så stor objektivitet som 

möjligt har dock tillämpats för angripandet av uppsatsens praktiska problem, utan att 

eventuella förbestämda synpunkter influerats på respondenterna under 

intervjutillfällena. Det är dock oundvikligt att författarens egna tolkningar och 

hypoteser återspeglas i uppsatsen, då viss kännedom om sociala medier och framförallt 

fallföretaget, fanns vid studiens inledning. Författarens erfarenheter kan dessutom 

tänkas ge uppsatsen ett vidare djup i analysen, där empirin sätts i förhållande till teorin. 

Resultatet av studien kan sannolikt ha tett sig annorlunda, än vad det skulle ha gjort om 

en författare som inte har någon anknytning till fallföretaget sedan innan, skulle försöka 

efterlikna den här studien.  
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3. Litteraturgenomgång 

Uppsatsens teoretiska kapitel ämnar belysa aktuella teorier inom ämnet sociala medier, 

utifrån en akademisk grund. Kapitlet är indelat i ett antal huvudrubriker som berör 

sociala medier och marknadsföring, såväl som resebranschen och kundrelationer.  

3.1. Sociala medier 
Under det senaste årtiondet har sociala medier växt lavinartat. Allt fler privatpersoner 

såväl som företag använder de sociala medierna till att synas, knyta kontakter, behålla 

befintliga kontakter och för vissa- eller kanske för många ålderskategorier- är att vara 

aktiv i de sociala medierna en levnadsstil (Leigert, 2013). Sociala medier är fortfarande 

ett relativt nytt och växande fenomen som marknadsföringsform, där interaktion, 

samspel och relationer byggs för att skapa ett värde för både kunden och företaget. 

Sociala medier är ett sätt att synas på, såväl som att interagera med människor (König, 

2012). Enligt Holmström och Wikberg (2010) är sociala medier fortfarande ganska 

svårdefinierat, men inom en snar framtid kommer det förmodligen att ses som en 

självklarhet för alla företag.  

 

Några av de största sociala plattformar som finns inom sociala medier är till exempel 

bloggar, mikrobloggar, poddradio, Instagram, Facebook, Flickr, Youtube, Linkedin. 

Dessa är alla olika sociala medier som dagligen används av miljontals användare 

världen över (Ström, 2010; Leigert, 2013). Nedan följer en kortare presentation av de 

specifikt utvalda plattformarna för den här uppsatsen.  

3.1.1. Facebook 
Facebook är för många urtypen av vad sociala medier faktiskt är; ett sätt att synas, 

höras, interagera och att skapa innehåll tillsammans med andra användare. Facebook 

öppnades för allmänheten 2006, men var dessförinnan en plattform för 

Harvardstudenter och andra Ivy League-studenter. Grundaren är amerikanska 

Harvardstudenten Mark Zuckerberg och föga kunde han kanske ana att Facebook skulle 

bli en sådan extrem succé. Facebook används dagligen av cirka 500 miljoner användare. 

Företag kan skapa en Facebooksida och bjuda in folk att ”gilla” företaget. På så vis får 

företaget mer publicitet och alla som har gillat en sida tar del av dess uppdateringar i sitt 

nyhetsflöde när denne loggar in (König, 2012). På Facebook kan företag ladda upp både 

bilder, videos och textbaserade nyheter. Det går även att ”checka in” på platser, till 
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exempel för kunder som besökt företaget och vill göra detta synligt. Det är även möjligt 

att ge omdömen och skriva privata såväl som offentliga meddelanden. En Facebooksida 

är gratis att skapa, men för de företag som vill att sidan ska marknadsföras lite extra går 

det att köpa sig till mer publicitet. Då kan exempelvis specifika inlägg bli synliga som 

annonser för en riktad målgrupp. Inbjudan till att gilla en företagssida kan också dyka 

upp bland en viss målgrupp, om företaget har köpt en sådan tjänst för att utöka sitt antal 

av gillare till sidan och på så vis få större spridning (Facebook1).  

3.1.2. Instagram 
I en värld av appar som så lättillgängligt finns idag är Instagram en av de mest populära. 

Instagram grundades 2010 och är en bildapp som möjliggör för användaren att publicera 

bilder. Det går att använda hashtags som kopplar en publicerad bild till exempelvis en 

plats, eller känsla, men också till ett företag. Bilderna kan även manipuleras genom 

Instagrams förvalda filter, för att skapa lite mer unika bilder, exempelvis för att få 

semesterbilden att bli skarpare eller få en mer ”vintage look”. Instagram hade 2012 

laddats ner över 30 miljoner gånger och såldes 2012 till Facebook. På Instagram kan 

användare följa företag som de tycker är intressanta och på så vis få ett större 

informationsflöde från företaget (König, 2012). 

3.1.3. Twitter 
Twitter är en så kallad mikroblogg, det vill säga en blogg för 140 tecken maximalt åt 

gången (Ström, 2010). Många företag och kändisar väljer att använda Twitter då det är 

ett behändigt sätt att göra sig sedd och hörd. Twitterinlägg är ofta lätta att läsa då de är 

korta och koncisa. I Twittervärlden följer du som användare de personer och företag 

som du är intresserad av och får på så vis ständiga uppdateringar om när något nytt 

inlägg kommer ut (König, 2012). Den största andelen av Twitteranvändare brukar välja 

att följa tillbaka de personer som följer en, vilket möjliggör en dubbelriktad 

kommunikation. Även då Twitter utökar i antal användare så är det enligt många företag 

ansedd som en ”onödig” kanal att satsa på. Tack vare de antal anhängare som finns 

dock, vilka vid Twitters introduktion på marknaden ansågs vara trendsättare och 

nytänkare, är det av relevans för företag att nå ut till dessa kunder via en kanal där 

kanske inte lika många andra inom branschen ännu verkar (Ström, 2010).  

3.1.4. Bloggar 
Bloggar, en slags webbaserad dagbok, kan startas av vem som helst och handla om vad 

som helst. Under de senaste fem till tio åren har bloggar växt fram som ett fenomen. Att 
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driva en företagsblogg kan ha en stor poäng om företaget är försiktig med sitt budskap. 

Säljbudskap är sällan intressant att läsa om och att tappa läsare kan då bli ett faktum. 

Har företaget en tydlig tanke bakom vad bloggen ska innefatta och vilka som ska 

blogga, minskar risken för att bloggen ska tappa sina läsare. Det kan exempelvis vara en 

branschblogg som är till för att locka till sig nuvarande kunder såväl som framtida 

kunder. Poängen med bloggen är att framstå som kunnig och pålitlig så att läsarna får ut 

ett värde av att följa bloggen. Den som bloggar bör ha god kunskap inom branschen och 

inge ett professionellt och kunnigt intryck. En temablogg kan också ha en poäng, där 

företaget väljer att nischa bloggen till något som det har specialkunskaper inom och 

således drar till sig ett visst segment av kunder (Ström, 2010).  

3.1.5. Youtube 
Youtube sattes i bruk 2005 och såldes kort därefter till Google. Youtube har som ledord 

att användarna ska skapa sina egna inspelningar, vilket i princip innebär att alla kan 

skapa och lägga upp videoinspelningar (Holmström & Wikberg, 2010). Youtube är i 

grund och botten en sökmotor för videos, där användarna antingen kan skapa ett eget 

konto och lägga upp egna videos, eller söka bland befintliga utan att ha ett konto 

(König, 2012). Ström (2010) menar att Youtube har en förmåga att beröra människor på 

ett annat sätt än skriftlig kommunikation, då videos lättare når fram till många 

människor.  

3.1.6. Linkedin 
Linkedin är en plattform för yrkeslivet, där användarna kan knyta nya kontakter såväl 

som att upprätthålla befintliga. I grund och botten bygger Linkedin på att användarna 

kan dra nytta av personliga nätverk. Det är en utmärkt plattform för de som exempelvis 

har studerat och då skapade sig ett brett kontaktnät som de vill hålla kontakten med 

senare i livet. Många företag har också profiler på Linkedin, där rekrytering av ny 

arbetskraft är möjlig, samt att hålla koll på omvärlden och sprida sitt varumärke för att 

göra det mer attraktivt (Holmström & Wikberg, 2010). 

3.2. Sociala medier som marknadsföringskanal 
König (2012) listar upp ett antal steg som företag med fördel kan följa då de vill 

utveckla en strategi för användning av sociala medier. Först och främst bör en 

projektgrupp tillsättas, som ska ansvara för att ta fram underlag och fakta, samt fatta 

genomtänkta beslut om hur plattformarna ska användas. Projektgruppen väljer ut en 
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strategi, samt informerar resten av företaget om hur de sociala medierna ska användas, 

varför och för vem, samt ta fram en lämplig tidsplan för att nå de olika målen. 

Fernström (2000), menar att det är viktigt att analysera samt att väga för- och nackdelar 

när det gäller att tillsätta en projektansvarig inom ett företag. Dels bör företaget 

gemensamt ställa upp en kravprofil och sedan prioritera bland det som beslutas, 

exempelvis att ta ställning till vart företaget kommer att befinna sig de närmsta åren och 

vart företaget vill befinna sig.  

 

Sociala medier är vida välanvänt världen över och är ett relativt ”billigt” sätt (i 

monetära mått) för företag att nå ut till potentiella kunder såväl som till befintliga 

(Leigert, 2013). Ström (2010) menar också att ett framgångsrikt användande av sociala 

medier inte hänger på att ha mycket pengar, utan på att ha en bra idé, vara strategisk och 

även ha en portion med tur. Leigert (2013) påpekar att det kan förekomma positiv- såväl 

som negativ kritik om företaget genom olika kanaler och just därför är det väsentligt för 

företag att själva vara aktiva sociala medier. Företaget gör klokt i att synas för att sprida 

sitt varumärke och sina värderingar, men även för att skapa relationer, upptäcka skador i 

form av negativt framställande av företaget och för att kunna reducera dessa skador. 

 

Enligt Holmström och Wikberg (2010) bör sociala medier ses som en av företagets 

markandsföringskanaler och inte som ett substitut mot alla andra kanaler. Vidare menar 

Holmström och Wikberg att sociala medier kan integreras med andra 

marknadsföringskanaler som företaget har. Bäst effekt uppnås om innehållet i de olika 

kanalerna har ett integrerat innehåll. Att våga låta kreativiteten flöda i de sociala 

medierna och att inte helt anpassa marknadsföringen efter företagets villkor kan leda till 

ett ökat intresse bland kunderna att följa företaget. 

3.2.1. Policy och analysering 
Enligt Leigert (2013) bör varje företag som aktivt använder sig av sociala medier ha en 

policy. Exakt vad policyn ska innehålla kan förstås anpassas efter behov från företag till 

företag, men den bör innehålla svar på relevanta frågor så som hur sociala medier bör 

användas på arbetstiden, i vilken utsträckning dessa skall användas och vad som inte är 

tillåtet (även efter arbetstid), så som sekretessfrågor, lojalitet mot företaget, med mera. 

Slutligen menar Leigert att policyn även bör innehålla en åtgärdsplan för fall så som om 

en medarbetare inom företaget blir uthängd i sociala medier. Tydliga hänvisningar till 
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vart hon/han kan vända sig och vilket stöd som kan väntas från arbetsgivaren bör 

självfallet finnas med i policyn.  

3.2.2. Mäta framgång 
Många företagsledare är även bekymrade över lönsamheten vad gäller sociala medier. 

Det kan anses vara svårt att kontrollera lönsamhet i monetära mått på samma sätt som 

andra marknadsföringskanaler. Lönsamheten i sociala medier mäts i aktivitet och 

uppmärksamhet. Har företaget många som engagerar sig i olika kampanjer eller 

tävlingar på exempelvis Facebook och hur är tonen bland kunderna; positiv eller 

negativ? Genom att göra dessa mätningar efter företagets olika aktiviteter kan det 

uppmätas hur lönsamt företaget är eller strävar mot att bli. Önskad lönsamhet är att 

kunderna sprider vidare företagets budskap genom sociala medier och hjälper till att 

stärka företagets varumärke (Holmström & Wikberg, 2010).  

 

Enligt Carlsson (2011) är det viktigt att mäta och att göra utvärderingar, men precis som 

Holmström och Wikberg menar Carlsson att det inte är helt lätt att mäta ett varumärkes 

styrka. Bara för att företagets alla Facebook-vänner inte är kunder i dagsläget och 

således inte har gett ett monetärt värde till företaget, innebär det inte att de inte medför 

ett värde. De kan istället medföra ett ännu större värde och visa sig vara ytterst 

lönsamma, exempelvis genom att ha ett stort kontaktnät och genom att vara goda 

ambassadörer för företagets varumärke. Vidare menar Carlsson (2011) att det finns 

olika sätt att mäta kommunikation i sociala medier, vilket är det som kan mätas. Antal 

kommentarer, följare, besökare, blogginlägg kopplat till företaget, länkar, tweets 

(Twitter), eller klick om leder till försäljning via de sociala medierna, går exempelvis 

bra att mäta.  

3.3. Varumärket  
Varumärken handlar i allra högsta grad om image. Image är en bild av vad företaget är 

och står för utifrån kundernas synvinkel. I grund och botten är det alltid kunden som 

förknippar ett företag med någonting, således skapas ett varumärkes image genom den 

bild som kunden har utav företaget. Marknadsförare kan däremot försöka påverka 

vilken varumärkesidentitet de önskar att kunderna ska förknippa företaget med, genom 

att ge kunderna verktyg för att bygga upp en image som visar den bild som företaget vill 

att kunden ska se (Grönroos, 2008).  
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Synsinnet är vårt skarpaste sinne (Hultén et al., 2008), så att se till så företaget har ett 

attraktivt varumärke som visuellt tilltalar kunder utåt sett är förstås högst väsentligt 

(Grönroos, 2008). Identiteten i varumärket kan synliggöras i företagets marknadsföring 

genom bland annat media och hemsidor, vilket syftar till att bygga upp en image hos 

företagets befintliga- såväl som framtida kunder. Det är viktigt att marknadsförare kan 

lyfta fram företaget på ett tilltalande sätt i sin marknadsföring, inte allra minst genom 

sociala medier där kunderna befinner sig på en daglig basis och där synsinnet är det 

enda som hjälper kunden att uppfatta vad varumärket står för (Hulten et al., 2008; 

Leigert, 2013).  

 

Andzulis et al. (2012) menar att sociala medier är här för att stanna och att de kräver sin 

tid av användaren, samt en hållbar tanke bakom. Sociala medier kräver underhåll på 

flera plan samtidigt och kan med fördel vara ett sätt att bland annat interagera med 

kunderna samt hantera och lyfta fram företagets varumärke och rykte. Enligt Bertrand 

(2013) kan sociala medier som marknadsföringskanal med fördel användas som medel 

för att bygga upp förtroende för företagets varumärke. Att synas och finnas tillgänglig i 

de olika plattformarna så att kunder har möjlighet att kommunicera med företaget, 

sprider ökad kännedom om företagets varumärke. Bertrand menar vidare att det inte 

finns ett bättre forum för företag att ta reda på vad som intresserar och motiverar och 

kunder, som sociala medier. Här finns mycket information att uthämta i exempelvis 

bloggar. Företagen kan ställa sig frågande till vad som är på tapeten just nu och vad de 

kan göra för att utnyttja detta.  

3.4. Strategi 
Sociala medier är för många i hög grad en privat mötesplats, dit man inte bjuder in 

obehöriga. Detta innebär således att företag kan bli en ovälkommen gäst som tränger sig 

in på ett privat område. Att arbeta fram en strategi för att nå ut till sin önskade målgrupp 

genom sociala medier, utan att pusha på ett ovälkommet budskap, är därav både 

komplicerat men viktigt att göra (Leigert, 2013). Det finns egentligen två olika sätt att 

angripa Facebook som marknadsföringskanal, antingen genom att försöka få in så 

många ”gillare” som möjligt eller genom att vara mer passiv och låta gillarna komma 

till företaget. Vilken strategi som passar företaget bäst bör tänkas igenom noga och 

anpassas till de mål som företaget har satt med sitt Facebookanvändande. Vill företaget 

få så många gillare som möjligt så går det att köpa till sig detta mer eller mindre. 
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Genom att köpa olika stora paket så får företaget ett visst antal gillare under en 

förbestämd tid. Det kan exempelvis handla om ett paket om 2000 nya gillare, vilket 

självfallet gör att företaget får upp sina siffror och i bästa fall blir mer synligt för 

allmänheten. Nackdelen är bara att de nya gillarna mycket väl kan bo på andra sidan 

jorden och inte ha en aning om vilket företaget är, eller ens förstår svenska (König, 

2012).  

 

Om själva syftet med att sociala medier är att skapa en relation med kunden kanske det 

”pushiga” sättet att tvinga till sig kunder inte är rätt väg att gå. Att ha färre kunder som 

istället hittat till företaget på egen hand är garanterat de mest värdefulla när det kommer 

till relationsbyggande (Edberg, 2013). Att använda sig av en ”pull-strategi” är ett mer 

framgångsrikt sätt för att locka till sig dessa unika och intresserade kunder. Företaget 

kommunicerar då ut intressanta saker som attraherar kunderna och får dem att känna 

tilltro och gemenskap med företaget. Att ha en med återhållsam approach i de sociala 

medierna leder troligtvis till att företaget inte blir lika sett och får lika många gillare, 

men de som gillar är å andra sidan mer engagerade och känner för företaget (König, 

2012).  

 

Ronge (2010) menar att Twitter och Facebook exempelvis med fördel kan integreras, då 

det finns stor chans att det inte är samma följare som är aktiva inom de båda 

plattformarna. På så vis kan man vara aktiv i de båda men det gäller att ha koll på vad 

som skrivs. Vidare menar Ronge att det inte får bli en megafon där endast företaget har 

sin talan. Att kommunicera är själva grundstenen, samt att inge förtroende och skapa 

relationer. Det ska vara roligt att hålla igång sociala medier, det märks utåt bland 

kunderna, vilka företag som brinner för vad de gör och vilka som endast ser till sin egen 

vinning.  

 

Enligt Schlinke och Crain (2013) finns det några handfasta tips att tänka på för att nå ut 

till kunderna vid rätt tidpunkt och i rätt kanal. Exempelvis är Facebook sedd mer som en 

social kanal som lämpar sig för att sprida kännedom om varumärket och visa upp 

företaget på ett personligt plan. Twitter kan med fördel användas som nyhetskanal och 

en väg att få ut intressanta budskap till sina kunder, med ämnen som intresserar dem 

och som kanske ligger i tiden. Det är även ett bra sätt att hålla koll på konkurrenter och 

vad de har på gång. Linkedin i sin tur kan vara till stor hjälp när företaget vill utöka sitt 
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nätverk och vill hitta nya samarbetspartners eller sprida kännedom om varumärket på ett 

professionellt plan. Nedan listas hur Schlinke och Crain delar in olika sociala medier 

och dess användningsområden. Baserat på vilken typ inritning det är på plattformen ser 

kommunikationssättet olika ut, något som företag gör klokt i att ha i åtanke till sin 

marknadsföringsstrategi för sociala medier. 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 3. (Baserad på ”Popular Communication Venues”, Schlinke & Crain, 2013:88). 

3.5. Krishantering 
König (2012) menar att det i takt med att företaget blir allt mer välkänt och synligt ute i 

de sociala medierna förstås finns en ökad risk för att företaget drabbas av elaka 

kommentarer och hård kritik från missnöjda kunder eller allmänna bråkmakare. Även 

om offentlig kritik inte är speciellt trevlig att möta är det trotsallt bättre att ta det 

publikt, så att företaget också får chansen att rätta till de misstag de har gjort eller i alla 

fall visa att de är närvarande och inte stoppar huvudet i sanden så fort ett problem 

uppstår. Det är mer skadligt att inte synas och kunna motverka kritiken direkt, än att den 

sker genom andra forum där företaget inte närvarar. Då är det endast det negativa som 

kunderna får se. Att kommunicera och lyssna är det viktiga, samt att ha en klar strategi 

för hur företaget ska tackla en krissituation. Det sista någon vill göra är att hamna i ett 

mediadrev, men om olyckan nu skulle vara framme är det en självklarhet att en strategi 

för krishantering finns klar (König, 2012).  

3.5.1. Två specifika problempersonligheter 
König (2012) menar att de sociala medieansvariga inom företag kan vara lite extra 

vaksamma på framförallt två olika typer av problempersonligheter. En utav dessa 

refererar König till som tjafsare, vilka är personer som i grund och botten är starkt 

engagerade, men som ibland går lite överstyr med sina känslor och gärna provocerar 

fram en utdragen diskussion genom sociala medier. Förmodligen lägger inte tjafsaren 

ner trots att företaget bemöter hans eller hennes missnöjda kommentarer, men det är 
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ändå viktigt att svara vänligt och försöka vara förstående. Att hänvisa till direkthjälp via 

kundservice och att runda av kommunikationen om möjligt kan vara till hjälp, men 

viktigast av allt utifrån företagets sida är att inte gräva sig djupare i en ändlös 

diskussion.  

 

Vidare tar König (2012) upp hantering av besvärliga personer. Dessa är personer som 

tar energi, tid och kostar pengar, samt ofta är oresonliga och otrevliga. De drar sig inte 

för att gå till personangrepp och har i många fall ett ovårdat språk. De kan vara svåra att 

hantera och svåra att ge ett egentligt svar till då de kommer med motargument och 

motfrågor. Det går att lära sig handskas med dessa personer på sikt genom att pröva 

olika taktiker och svar, för att se vad som kan tänkas fungera.  

 

König (2012) menar vidare att det är bra att ha en plan över hanteringen av besvärliga 

personer redan innan dessa dyker upp. Frågor som bör besvaras är exempelvis hur 

företaget kan försöka undvika deras försök till att starta en ändlös klagohärva med 

följdfrågor, samt plan för hur företagets ska handla om personerna skapar nya problem. 

Om det mot förmodan skulle gå överstyr med en besvärlig person bör företaget hantera 

detta på ett sakligt sätt och våga ta bort inlägg som är för extrema, så som kränkningar 

och hot. Det går i värsta fall att blocka personer från vidare kontakt samt att hänvisa till 

en befintlig policy som företaget kan ha synlig på sina plattformar. Exempelvis kan 

företag som använder Facebook ha en policy synlig där som hänvisar till att inlägg tas 

bort som strider mot Facebooks och företagets regler. Även Schlinke och Crain (2013) 

instämmer i att företag i den mån det går bör försöka undvika att hamna i en utdragen 

och tjafsig diskussion i sociala medier, där de försöker stå till svars inför personer vars 

enda mål är att sprida elakheter i de sociala medierna. Att välja sina strider, vart de ska 

äga rum och att inse sina begränsningar spar både tid och energi, samt kan rädda 

företaget från onödig negativ publicitet.  

3.5.2 Farhågor och framgång 
Enligt König (2012) känner många företagare oro inför att börja använda de sociala 

medierna aktivt som marknadsföringskanal. Vanliga farhågor är exempelvis hur mycket 

det kommer att kosta, hur mycket tid det tar att starta upp och driva, om det går att mäta 

lönsamheten och framförallt om det således är värt besväret. Många oroar sig för kritik 

och negativa kommentarer som ställer företaget i dålig dager. Att alla kan ta del av och 

läsa vad som skrivs om företaget oroar många företagare och visst lämnas företaget ut 
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på ett annat sätt, när kunder uppmanas att interagera med företaget offentligt. Det är 

relevanta frågor att ställa sig som marknadsförare eller företagsledare, samt att ta 

ställning till hur de ska lösas. Dock bör oron inte få ta överhand, då König menar att alla 

företag gör klokt i att finnas i de sociala medierna idag och de som inte redan är igång, 

bör snarast sätta fart med att komma igång.  

 

Königs (2012) personliga erfarenheter är att det positiva alltid väger upp för det 

negativa som användandet av sociala medier medför företaget. Om det förekommer 

positiv feedback i stor utsträckning på exempelvis företagets Facebooksida bör företaget 

dra nytta av det och tacka för omdömena och kommentarerna, samt sprida budskapet 

vidare. Vidare menar König att om det mot förmodan övervägande mestadels är negativ 

kritik, bör företaget ta det i beaktning. Finns det någon sanning bakom kritiken bör 

företaget åtgärda omgående och ta tillfället i akt att tacka personen/personerna som 

framfört kritiken samt meddela att företaget kommer att utföra en förändring.  

3.6. Segmentering  
För ett framgångsrikt användande av sociala medier som markandsföringskanal krävs 

en plan och kännedom om sina kunder (Basil, 2012). Schmitt (2003) menar att 

identifiering av kunden är en utav grundpelarna i hela marknadsföringsstrategin. För att 

kunden ska kunna uppskatta företaget och känna en identifikation till det och dess 

varumärke är det självfallet viktigt att veta vart denna kund finns och hur företaget ska 

positionera sig för att kunden ska känna en tillhörighet för det som företaget står för. 

Hur dessa kunder särskiljs och vart man hittar dem kräver en strategi och 

segmenteringsplanering (Schmitt, 2003). Att exempelvis undersöka vad medelåldern är 

för användare av de olika plattformarna, eller testa att använda sig av olika sociala 

medier under en bestämd tidsperiod kan vara en strategi för att lista ut vart kunderna 

finns. När företaget är på det klara med detta behövs olika taktiker för att kommunicera 

med kunderna, genom att ge kunderna vad de vill ha i de olika plattformarna. Att skapa 

ett värde för kunden, så att denne känner relation till företaget (Carlsson, 2011). Då allt 

fler människor har introducerat nätverkskanaler så som Twitter, bloggar, Facebook med 

mera, in i sina vardagliga liv, är det viktigt att företagen kan använda sig av detta. 

Företag kan effektivt använda socialt nätverkande för att få fram budskapet om 

företagets varumärke till såväl befintliga- som potentiella kunder (Basil, 2012).  
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Enligt Ström (2010) finns det en poäng i att använda sig att flera olika kanaler av 

sociala medier och viktigt att tänka på är att ”korsmarknadsföra” dessa. Använder sig 

företaget av en blogg och av Twitter exempelvis, så bör dessa självfallet länkas till 

varandra och ständigt dyka upp på företagets webbplats. Att aktivt visa på att företaget 

arbetar med sociala medier skapar större spridning bland kunderna. (Ström, 2010:22): 

delar upp användare av sociala medier i olika kategorier efter deras aktivitet i de olika 

plattformarna.  

• Kreatörerna är de som skapar vad andra tar del och använder sig av. Exempelvis 

de som bloggar, twittrar, spelar in och lägger upp videoklipp och så vidare.  

• Kritiker reagerar på det som kreatörerna har skapat. De kommenterar, sprider 

och recenserar. 

• Samlare sparar på olika foton, länkar och filmer. 

• Deltagare nätverkar genom medierna. Exempelvis användare som har profiler 

på olika sajter och agerar på dessa, exempelvis en person med ett Facebook-

konto för socialt umgänge.  

• Åskådare är den största gruppen. Det är personer som följer, läser och tar del av 

informationen som finns, men som själva aldrig publicerar något eller lämnar 

kommentarer. Åskådare läser tillexempel bloggar, samt tittar på bilder och 

videoklipp (Ström, 2010). 

 

Att känna sin kund, veta vilken kategori denne tillhör, samt veta hur företaget ska kunna 

nå ut till kunden är förstås ett av de första stegen att ta för att kunna skapa en relation 

till kunden (Gummesson, 2008). Grönroos (2008) menar att det i grova drag finns två 

olika typer av relationsinriktade kunder. Det finns de aktiva som gärna kommunicerar 

med företaget och som vill ha information om det. Det kan exempelvis vara genom att 

lämna klagomål eller beröm, efterfråga nyhetsbrev och är allmänt nyfikna och aktiva i 

företagets olika kanaler. Sedan finns det den passiva kunden som gärna tar del av 

information, exempelvis genom företagets hemsida, men som inte aktivt tar kontakt 

själv utan är nöjd med att veta att företaget finns där om kunden skulle behöva det. I 

företagets marknadsföringsstrategi är det viktigt att ha båda kundkategorierna i åtanke. 

Enligt Gummesson (2008) är att placera in kunderna i segment och klargöra en strategi 

för hur företaget ska nå dessa på bästa sätt, grundläggande inom relationsskapande 

marknadsföring.  
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3.7. Marknadsföring och kundservice 
König (2012) menar att vad många företag gör fel i när de drar igång arbetet med 

sociala medier är att det oftast är en engagerad marknadsförare som ligger bakom hela 

upplägget och när väl intresset för företagets sociala medieplattformar ökar alltmer och 

kommentarerna flödar in från engagerade kunder, blir det något svårkontrollerat för 

marknadsavdelningen. Att integrera marknadsavdelning och kundserviceavdelningen är 

högst väsentligt av flera anledningar. König lyfter fram att det är kundbordet som 

dagligen sköter kontakten med kunderna och som har bäst insikt i vad kunden 

efterfrågar, vad kunden gillar och ogillar och det är även kundtjänstearbetarna som 

säljer in och bokar den tjänst som kunden köper. Det är alltså viktigt för medarbetarna 

inom kundtjänst att själva aktivt få ta del av det som sägs i de sociala medierna, så att de 

kan möta kunden på rätt sätt och få ta del av både ris och ros. 

 

Även Grönroos (2008) menar att marknadsföringen i många fall sköts för egenhändigt 

av marknadsföringsspecialister inom företag och att allt för lite fokus läggs på att 

utnyttja företagets befintliga kundrelationer. Att blanda in kunden i marknadsföringen 

(locka till kommunikation och få en tydlig bild av vad som är av intresse), men även att 

se till att alla företagets anställda är introducerade i vad företaget har för 

marknadsföringsstrategi, mål och ambitioner, är viktigt att komma ihåg för att skapa en 

mer lyckosam marknadsföring.  

 

Enligt König (2012) drar företagets anställda stor vinning i att marknadsavdelningen 

integreras med kundserviceavdelningen, då de kan korslära varandra och utvecklas på 

ett personligt plan. Dessutom innebär fler aktiva i de sociala medierna förhoppningsvis 

snabbare svar till kunderna och att rätt person är på rätt plats. Grönroos (2008) lyfter 

fram handlingsfrihet, så kallad empowerment, som en viktig aspekt för att såväl de 

anställda ska känna sig mer bekväma med sin arbetssituation, som att kundservicen 

ökar. Företag inom servicebranschen som arbetar efter stor handlingsfrihet för de 

anställda skapar snabbare och mer precis kundservice. Om en invecklad fråga eller ett 

klagomål skulle uppstå, exempelvis i de sociala medierna eller över telefon, så har 

servicetjänstearbetarna möjlighet att svara direkt och kan fatta egna beslut för en snabb 

och precis åtgärd. Kunden slipper känslan av krånglig byråkrati och att fel person är på 

fel plats.  
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En vidare positiv aspekt av integreringen är att aktivt engagemang i sociala medier, som 

en naturlig del i kundtjänstarbetet, gör rollen mer attraktiv. Det blir en karriärväg för 

många (König, 2012). König exemplifierar Vingresor som stor aktör inom 

resebranschen vilka använder kundtjänstavdelningen till att kommunicera med sina 

kunder via sociala medier. Då Ving är ett stort företag i branschen med resurser, har de 

valt att använda dessa klokt. 100 personer arbetar med kundtjänst och ungefär en 

femtedel av dessa kommunicerar via Facebook och Twitter. En viktig del i att 

korslärandet ska fungera är att den interna kommunikationen fungerar väl. 

Marknadsavdelningen måste kontinuerligt informera och stötta kundservice, så att alla 

är på det klara med vad syftet med användandet av sociala medier är och kundservice 

kan i sin tur ta ställning till när en konversation bör tas på ett mer privat plan (König, 

2012).  

3.8. Kundrelationer och värdeskapande 
Gummesson (2008) menar att marknadsföringen gradvis har gått mot ett skifte från 

massmarknadsförig mot att kunden har den mest inflytelserika rollen i företagens 

marknadsföring. Kunderna når ut till långt fler kunder än vad professionella 

marknadsförare kan göra på egen hand. Kunderna har mer makt över företagens 

varumärke än vad företaget själva har. Framgångsrik marknadsföring är idag att skapa, 

kommunicera och leverera ett värde till kunderna. Att måna om sina kundrelationer och 

ge en utmärkt service ger företag långt mer tillbaka än vad enkelriktad och gammeldags 

marknadsföring i någon utsträckning kan göra i dagens samhälle. Värdeskapande och 

relationer går hand i hand och ett företag som inte bryr sig om sina kunder, blir inte 

långlivat. 

 

Vidare menar Gummesson (2008) att relationsmarknadsföring är ett sätt för företag att 

bygga upp en långsiktig relation till sina kunder. En långsiktig relation genererar mer 

lojala kunder och på sikt på så vis även vinning för företaget. Relationsmarknadsföring 

bygger på enligt Gummesson på tre grundstenar; interaktion, relationer och nätverk.  

 

 

 

 

Figur 4. (Baserad på ”The basic marketing relationship”, Gummesson, 2008:5). 
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I figur 4 ovan visar Gummesson hur en relation ser ut mellan kund och leverantör, det 

vill säga tvåvägs-riktad. I Sociala medier ser relationerna lite annorlunda ut. Figur 5 

nedan avser visa hur relationer byggs upp genom olika nätverk, som alla kan 

kommunicera med varandra. 

 

 

  

 

 

 

Figur 5. (Baserad på ”A network of relationships”, Gummesson, 2008:6). 

 

Castells (1996) menar att vårt sökande efter identitet och tillhörighet är den basala 

källan av social mening, i den globala värld med välfärd, image och makt som vi lever i. 

Människor tenderar att se sitt värde kring den bild som de målar upp av sig själva och 

vad de tror att de är (och inte vad de uträttar). Även då Castells skrev detta innan sociala 

medier blev den nya flugan, var han definitivt något på spåret. I det globala 

nätverkssamhället som vi idag lever i (Barney, 2004), tenderar vi att bry oss allt mer om 

vår image och hur andra ser oss. Det gäller inte bara företag utan i högsta grad individer 

(Morgan et al., 2008).  

3.8.1. Värdeskapande för kunderna 
När det kommer till att skapa relationer och att skapa ett innehållsvärde för kunderna i 

de sociala medierna, är vad som görs för att nå upp till de förväntningar som kunderna 

har på företaget det som räknas. Sociala medier är ett användbart verktyg, men teknik 

sköter sig inte själv. Det är fortfarande de drivande och engagerade personerna i ett 

företag som ligger bakom en lyckad strategi och framgångsrikt användande. Att ha i 

åtanke att det är relationer, precis som i verkliga livet, som måste vårdas kommer man 

långt med. Det går inte att pressa ut information till kunderna likt en megafon. Att ha 

värdetänket som grundpelare till allt som publiceras och kommuniceras är av största 

vikt (Edberg, 2013). 

 

Ström (2010) menar vidare att bilder med fördel kan användas i sociala medier. En bild 

förmedlar en känsla och kan engagera många genom att förmedla ett budskap. Om 
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företaget aktivt planerar för och lägger upp lockande bilder för sin målgrupp kan detta 

leda till ett ökat flöde av kunder som engagerar sig i och tar del av budskapet. Syftet 

med att lägga ut en bild på någon utav de olika plattformarna av sociala medier är att 

engagera, skapa ett flöde av intressenter till företaget och förhoppningsvis att få andra 

att dela bilden och sprida budskapet vidare. 

 

Sociala medier är ett en plattform, ett forum, där interaktion, samspel och relationer 

byggs för att skapa ett värde för såväl företaget såväl som kunden. Problemet är att man 

verkligen måste fånga kundens intresse för att denne skall vilja ”följa” företaget och 

ingå i en relation med företaget och ta del av dess marknadsföring. Företaget måste 

skapa ett värde för kunden (König, 2012). Marknadsföringen i de sociala medierna 

måste skötas på ett snyggt sätt. Vill företaget lyfta fram en produkt eller tjänst så måste 

det presenteras inom den intressepunkt som kunden har. Att som reseföretag till 

exempel använda sig av Instagram, som hanterar bilder, kan vara av värde för blivande 

kunder som vill veta mer om ett specifikt resmål, innan de bokar en resa (Ström, 2010). 

 

För att kunderna ska få ut ett värde av att följa företaget i de olika plattformarna krävs 

att kunden får snabb respons när denne engagerar sig på förtagets olika sociala medier. 

Det vill säga att kunden måste känna sig sedd, hörd och förstådd vad gäller det kunden 

vill ha, för att det ska finnas ett värde för kunden att vända sig till företaget (Edberg, 

2013). 

3.8.2. Kundrelationer 
Åblad (2011) menar att den drivande faktorn bakom sociala medier är möjligheten och 

intresset i att skapa relationer, oavsett tid och rum. Sociala mediers existens är beroende 

av människors engagemang och sociala intresse och mänskliga relationer är lika viktiga 

och riktiga i de olika plattformarna som i det reella livet. Genom att använda sociala 

medier tillämpar vi ”verkliga” nätverk och relationer digitalt, något som både kan 

förstärka och försvaga våra relationsband. Oavsett vilket kan konstateras att den 

möjlighet som idag finns att inhämta och ta del av information, bygga nätverk och 

skapa relationer, har aldrig tidigare varit lika lättillgänglig.  

 

Åblad (2011) menar vidare att vår möjlighet till att kommunicera med varandra är 

gränslös och att företag gör gott i att uppmärksamma några principer; kunder söker 

aktivt och enkelt information på egen hand, samt delar gärna med sig av den till andra 



Madeleine Bergkvist 

	   35 

(såväl positiv som negativ för företaget). Kunden kan numera skapa sitt egna innehåll 

via de sociala medierna och de tror inte längre på traditionell reklam (Åblad, 2011). 

Enligt Edblad (2013) handlar sociala medier om relationer och ett samarbete mellan de 

inblandade. För att skapa en relation till kunden krävs förtroende och detta fås genom 

lyhördhet och aktivitet. Företag som är inaktiva på exempelvis Facebook kan inte 

förvänta sig att skapa några relationer eller få förtroende från kunderna enbart genom att 

”finnas där”. Inte heller de företag som endast skriker ut sitt eget budskap med inte 

lyssnar eller kommunicerar med andra. 

 

Marknadsförare ställs ständigt inför nya prövningar. Idag är konsten att kommunicera 

med målgruppen på ett sätt som de tar till sig och inte avfärdar med ett klick på datorn 

en svår nöt att knäcka (Åblad, 2011). Enligt Gummesson (2008) blir kundens roll i ett 

företags marknadsföring gradvis mer och mer förstådd bland företagen. Kunden får 

alltmer inflytande i marknadsföringen och i många fall mer inflytande än de 

professionella marknadsförarna. Genom olika kanaler tar kunder kontakt och interagerar 

med andra kunder, något som Gummesson kallar för kund till kund. Åblad (2011) 

menar vidare att tänka som kunden och anpassa sig efter kundens intressen är en bra 

grund för att nå fram med sin marknadsföring via de olika plattformarna. Att blogga är 

exempelvis ett sätt att nå ut till en viss målgrupp som aktivt söker information. 

Marknadsförarna kan som strategi ha att företaget ska sprida sitt varumärke och göra sig 

ett namn genom att aktivt delge användbar information till potentiella kunder (Åblad, 

2011). 

 

Enligt Edberg (2013) bör företag se kunden som en partner och marknadsförare i sig. På 

så vis kan man förbättra företagets service, effektivitet och skapa rejäla 

konkurrensfördelar. Ett utvecklat kundsamarbete med kunder som ambassadörer (med 

deras samlade upplevelser) skapar den bästa marknadsföringen för företaget. Även 

Holmström och Wikberg (2010) lyfter fram vikten av att involvera kunden och att se 

denne som ambassadör för företaget. Kunden skapar och sprider innehåll och allt 

förknippas med företagets varumärke.  

3.9. Word of mouth 
Enligt Carlsson (2011) visar undersökningar på att vi fortfarande vill ha reklam, men på 

våra villkor och helst endast sådant som intresserar oss. König (2012) menar att sociala 
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medier därmed kan fungera som en utmärkt marknadsföringskanal, då företagen har 

möjlighet att locka till sig intresserade kunder genom att lägga ut intressant material och 

låta kunderna få komma till företaget. Utan att ösa reklam på någon som är negativt 

inställd till denna och är inom helt fel segment. Carlsson (2011) poängterar att ”word of 

mouth” blir allt mer viktigt för företagen i takt med att vi blir allt mer less på 

avbrytande reklam som inte ligger inom våra intresseområden (Carlsson, 2011). Kunder 

delar gärna med sig av sina erfarenheter och är inte sena med att sprida vidare till 

bekanta om det är något som de gillar (eller ogillar). Då det idag finns oändligt mycket 

information att inhämta på nätet är relationer och kommunikation från pålitliga viktigt. 

Att sprida positiva kommentarer och beröm vidare internt såväl som i sociala medier är 

bra (Andersson, 2011).  

 

Enligt Wilson et al. (2008) är det första marknadsförare bör ställa sig frågande till när 

det gäller att sälja in en tjänst eller produkt, är hur kunden söker och väljer just denna. 

Kunden följer ett logiskt mönster; ”behöver igenkännelse”, ”informationssök”, 

”utvärdering av olika alternativ”, samt ”köp”.  

 

 

 

 

 

Figur 6. (Baserad på ”Stages in consumer decision-making and evaluation of 

services”, Wilson et al., 2008:31). 

 

I figur 6 ovan ämnar Wilson et al. visa de olika stegen i beslutsfattningsprocessen. De 

två sista stegen avser själva kundupplevelsen, när kunden får chans att uppleva servicen 

som denna har köpt, samt slutligen utvärdering efter upplevelsen, som antingen kan bli 

till företagets fördel eller nackdel. Då kan kunden exempelvis välja att dela sina 

upplevelser med andra genom word of mouth, det vill säga vad kunden sprider vidare 

till andra om sin upplevelse och sina känslor inför företaget, samt den produkt eller 

service som företaget har förmedlat (Wilson et al., 2008).  

 

Carlsson (2011) lyfter exempelvis fram att en släkting till en kund tacksamt tar emot 

tips oavsett om det är 100 % sanningsenlig information eller ej, hellre än att leta sig 
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fram på egen hand mellan ett femtiotal liknande alternativ. Företag som värnar om 

relationen med sina kunder och aktivt förser dessa med relevant, pricksäker och 

intressant information, uppmanar till kommunikation via de olika plattformarna och 

förstås ger en förstklassig kundservice, har mycket att hämta när det kommer till word 

of mouth-marknadsföring. Den gamla sortens marknadsföring byggde på 

envägskommunikation, där företaget vände sig till kunderna genom exempelvis 

mailutskick, direktreklam, annonser, tv-reklam och banners. Den nya och moderna 

varianten av marknadsföringen, den kommunikativa som sociala medier idag klassas 

inom, bygger på dialoger (en till en eller mellan många) och tillgänglighet.  Exempel på 

hur denna marknadsföring äger rum är i blogg, Facebooksida, Twitter och 

sökmotoroptimering (Carlsson, 2011).  

3.10. Framtid 
Constantinides et al. (2011) menar att framförallt universitet tjänar på att vara aktiva i 

sociala medier. För många blivande studenter är vad som skrivs om ett lärosäte i sociala 

medier en viktig faktor i beslutsfattningsprocessen. Image och vad andra 

rekommenderar är viktiga aspekter. Framtiden hör till de som integrerar sociala medier 

till marknadsföringsstrategin.  

 

Enligt Leigert (2013) har de företag som på arbetstid låter sina medarbetare dra nytta av 

sociala medier mycket att vinna. Några huvudsakliga punkter som Leigert lyfter fram 

är; 

• En aktiv dialog med omvärlden ökar företagets kunskaper. 

• Den aktivitet som medarbetarna har i sociala medier skapar ofta ett större 

kontaktnät, något som företaget kan dra nytta av då det blir lättare att rekrytera 

framöver. 

• Med fler ögon och öron öppna blir företagets omvärldsbevakning bättre.  

• Då företaget har möjlighet att synas på fler ställen kan försäljningen öka. 

• Då företagets medarbetare finns tillgängliga där kunderna är får kunderna 

snabbare service och bättre support.  

• Varumärket stärks av aktiva och synliga medarbetare. 
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Edberg (2013:35) citerar Angela Ahrendts, vd på Burberry;  

”Alla företag behöver bli sociala. Du måste vara sammanlänkad med alla 

som kommer i kontakt med ditt varumärke. Om du inte ser över din 

affärsmodell, så kommer du inte att finnas kvar om fem år”.  

 

Edberg (2013) lyfter fram Enterprise 2.0. som en strategi med stor vikt för företags 

framtida överlevnad. I dagsläget är strategin välanvänd främst bland större företag och 

det bygger på att företagen ska skapa konkurrensfördelar, bli mer uppfinningsrika och 

mer nytänkande. I stora drag går det ut på att företag även internt ska använda sig av 

sociala plattformar för att snabbt kommunicera med varandra och kunna hålla en 

liknande standard och kvalitet oberoende på vart kunden vänder sig till företaget.  

 

Andzulis et al. (2012) förutspår att sociala medier är här för att stanna och att vi ännu 

inte har sett allt av vad plattformarna kan erbjuda och vad som går att göra med dessa. 

Framtidens företagare gör klokt i att lyssna till sina kunder och även se till 

konkurrenterna, vad de gör, för att få en bild av vad sociala medier är och kan bli inom 

branschen. Vidare menar Andzulis et al. att sociala medier ska ses som roligt och 

utvecklande inom i företagskulturen och inte vara ett tidskrävande ont. Framtiden är 

ännu ett oskrivet kort, men troligt är att sociala medier framåt kommer fortsätta 

utvecklas i takt med kunderna och företagen, samt förstås vart eftersom teknologin 

utvecklas.  

 

3.11. Konceptuell referensram 
Figur 7 nedan påvisar sambandet mellan den insamlade empirin och de olika teorier 

som tas upp i litteraturgenomgången.  

 

Det är många viktiga bitar som spelar in för att kunna använda sociala medier som 

markandsföringskanal. Genom sociala medier bör företag eftersträva att skapa en 

strategi (Leigert, 2013), som därigenom möjliggör att nå ut till rätt segment 

(Gummesson, 2008), samt innefatta en krisplan, såväl som framtidsplan (König, 2012) 

och även olika sätt att stärka kundrelationer genom kommunikation i sociala medier. 

Sociala medier är i högsta grad sociala nätverk, där relationsvård bör ses på samma sätt 

som om kunden möter företaget i egen person, med förstklassig kundservice 
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(Gummesson, 2008; König, 2012). För att kunderna ska intressera sig för företaget och 

vilja följa det krävs att företaget levererar värde till kunden, i sin kommunikation. Det 

ska vara intressant, engagerande och spännande för kunden att ta del av. Det ska ligga 

inom deras intresseområde och ge ett personligt värde. Då kan kunden ta in budskapet i 

den marknadsföring som är bakomliggande (Carlsson, 2011; Åblad, 2011). Kunden 

skapar en bild av företaget och vad det står för, imagen tar form och företaget bör 

försöka sträva mot att få de kunder som följer företaget i sociala medier att inte bara 

vara kunder eller potentiella kunder, utan även agera ambassadörer för företagets 

varumärke (Carlsson, 2011). Ambassadörerna sprider information om företaget vidare 

till sin kontaktkrets, genom word of mouth (Andersson, 2011). Se figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. (Konceptuell referensram). 
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4. Empiri 

Det här kapitlet presenterar hur sociala medier används som marknadsföringskanal i 

praktiken, baserat på empiriska fynd från fallstudien. 

4.1. Presentation av Språkpunkten 
Språkpunkten är en av Sveriges äldsta språkreseförmedlare, aktiva i branschen sedan 

1982 (språkpunkten3). Företaget har sitt kontor i Uppsala och marknadsför sig bland 

annat via sin hemsida, på mässor och evenemang, via tryckt media, sökmotorer, 

hänvisningswebbplatser för utlandsstudier, samt förstås via sociala medier (Boivie, 

2014-04-08). Idag är företaget ett av de ledande språkreseföretagen i Sverige, med 

ledord så som största utbudet, bästa hjälpen och låga priser (språkpunkten4). 

Språkpunken är ett litet och personligt företag, med totalt sju stycken anställda, som alla 

hjälps åt där det behövs utöver sina egna arbetsuppgifter (Stenhammar, 2014-04-08).  

 

Företaget har några huvudsakliga produktgrupper; språkresor (för ungdomar, för vuxna, 

för lärare, samt för 50+), studieresor, samt college- och universitetsutbildningar. 

Språkpunkten hjälper svenska studenter att ansöka till dessa utvalda college och 

universitet och detta är en stor produktgrupp för företaget. Den största produktgruppen 

när det kommer antalet kunder per år är dock språkresor, för kunder från 18 år och 

uppåt. Språkpunkten samarbetar med drygt 150 utvalda internationella språkskolor 

världen över. Konceptet är att kunden ska få en så genuin internationell upplevelse som 

möjligt och så god chans som möjligt att leva det vardagliga livet som det görs på den 

valda destinationen. Språkpunkten äger inte språkskolorna själva och tillhandahåller 

heller ingen svensk personal på destinationerna (språkpunkten7; språkpunkten3). 

Språkpunkten arbetar provisionsbaserat och får således provision på varje kund som 

bokar språkresa och boende. Språkpunkten marknadsför och säljer in sina utvalda 

samarbetsskolor och hjälper till att boka upp ett paket till kunden (Österberg, 2014-04-

08). 

4.2. Sociala medier 
Språkpunkten började introducera sociala medier på olika sätt under 2008 och 2009. På 

den tiden var det förstås ett nytt koncept som inte alls utnyttjades på samma sätt som 

idag. Det var framförallt Twitter och Facebook som startades upp lite försiktigt (Boivie, 

2014-04-08). Stenhammar (2014-04-08) förklarar att företaget inte hade samma resurser 
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rent tidsmässigt innan 2011, då det var färre anställda samt att sociala medier inte var ett 

lika välkänt fenomen. Tidsmässig prioritering inför sociala medier och utveckling av 

dessa såg annorlunda ut innan 2011, då fokus lades på annat. Stenhammar menar vidare 

att samhället alltmer har gått mot att bli ett kommunikationssamhälle, där hur vi 

kommunicerar och lägger fram saker och ting har blivit annorlunda.  

”Kommunikation mellan människor är otroligt viktigt idag och där är 

absolut sociala medier en del i det hela” (Stenhammar, 2014-04-08). 

4.2.1. Facebook 
Österberg (2014-04-08) berättar att Språkpunkten är aktiva på framförallt Facebook 

idag, vilket är en av de allra viktigaste plattformarna för Språkpunkten i dagsläget. På 

Facebook når företaget ut till många kunder och det brukar även kunna vara relativt 

mycket aktivitet bland kunderna, som gärna lämnar recensioner, deltar i olika grupper, 

lämnar någon kommentar på ett inlägg som engagerar dem, eller kanske bara gillar ett 

inlägg. Språkpunkten arbetar aktivt med att anordna diverse olika tävlingar som är 

reserelaterade på ett eller annat sätt. Priserna varierar, men ofta är det exempelvis 

bildtävlingar som kan vara aktuella, som ibland även löper genom Instagram och 

Facebook samtidigt.  

 

I dagsläget har Språkpunkten drygt 2000 gillare och Österberg berättar att det är hon 

som i dagsläget har övergripande projektansvar för Facebook och dess användning 

inom företaget. Till sin hjälp har hon förstås även övriga medarbetare, som alla har 

olika länder och ansvarsområden på sina bord. Det bidrar till en bredare mix av idéer 

och tankar kring hur Facebook på bästa sätt kan anpassas gentemot kunderna, för att ge 

dem vad de vill ha. Den största andelen av gillarna på Facebook är gissningsvis kunder 

och personer som hittat till Språkpunkten för att de har ett genuint intresse för 

utlandsstudier (Österberg, 2014-04-08). Språkpunkten har även testat att marknadsföra 

vissa inlägg (en tjänst som går att köpa från Facebook) för att se om responsen och 

bredden av antalet som detta nådde ut till gav någon effekt (Boivie, 2014-04-08). Enligt 

Österberg (2014-04-08) har det absolut gett effekt i form av att antalet nya gillare, samt 

att antalet visningar per inlägg har ökat.  

4.2.2. Instagram 
Österberg och Boivie (2014-04-08) lyfter fram att Instagram också är en välanvänd 

plattform på Språkpunkten i dagsläget. Instagramkonton skapades 2012 och användes 
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då spontant vid olika events eller resor som företaget var på, i mån av tid. Enligt 

Österberg (2014-04-08) var det under 2013, när Språkpunkten på riktigt började kicka 

igång sociala medier som marknadsföringskanal, som Instagram följaktligen blev allt 

mer välanvänt. I skrivande stund är det en person som har övergripande ansvar för 

marknadsföringen och interaktionen genom Instagram, som då agerar projektansvarig 

och postar bilder med olika hashtags, samt gillar andras bilder. Projektansvarig på 

Instagram brukar försöka lägga upp inspirerande resebilder, locka till tävlingar, lägga 

upp tips och råd och i vissa fall även publicera vissa kunders bilder efter 

överenskommelse. Språkpunkten har i dagsläget drygt 120 följare på Instagram, många 

av dem är kunder som delar med sig av sina egna bilder medan de är iväg på sina 

utlandsstudier.  

4.2.3. Twitter 
Språkpunkten ett eget Twitterkonto som startades upp någon gång under 2009 (Boivie, 

2014-04-08). Österberg (2014-04-08) berättar att Twitter till en början var mer aktivt 

men att det under de senaste en till två åren har blivit använt allt mer sällan. 

Twitterkontot är fortfarande aktivt, men troligtvis inte i den grad som är nödvändigt för 

att hålla intresset uppe hos kunderna eller de intresserade som följer Språkpunkten. I 

dagsläget har vi i princip inte räknat med Twitter när vi diskuterat sociala medier under 

våra strategimöten. Det har fallit bort lite i förmån för andra plattformar. Att det har 

blivit så tror Österberg bland annat beror på att en projektledare skulle behövas för att 

driva Twitter. Någon som kontinuerligt kommer på nya intressanta tweets, vilket inte 

finns i dagsläget. Österberg är inte främmande för att Språkpunkten framåt ska börja 

använda Twitter mer aktivt, det är bara en fråga om personaladministrativa resurser. 

Vem som ska göra det, att det finns ett intresse hos den personen och att det finns en bra 

plan med hur ofta inläggen ska publiceras och att det inte blir för repetitivt mot inläggen 

på exempelvis Facebook. Det är heller inte bra om det blir för spretigt, så att kunderna 

känner att det finns olika information i de olika plattformarna och att de därav inte vet 

vilken de ska följa. 

4.2.4. Bloggar 
Språkpunkten startade upp en företagsblogg under 2012, driven av Språkpunktens 

medarbetare. Sedan starten har målet alltid varit att lägga upp ett nytt inlägg varje vecka 

i den mån det går (Boivie, 2014-04-08). Österberg (2014-04-08) förklarar att det finns 

ett rullande bloggschema mellan de fem anställda kundansvariga. De har alla hand om 
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olika länder med språkresor, eller college- och universitetsstudier, vilket skapar en 

bredd i bloggen med olika expertisområden bland de bloggande. Den person som är 

ansvarig för bloggen veckovis har i uppdrag att komma på ett nytt intressant inlägg. Det 

kan exempelvis vara att redigera och publicera en reseberättelse med tillhörande bilder 

från en kund som är iväg och studerar, eller exempelvis tips och råd om hur en 

visumansökan går till för ett specifikt land, eller liknande. Det kan även vara personens 

egna resereportage, exempelvis från ett studiebesök från ett resmål som finns i 

Språkpunktens utbud. Inläggen har alltid som mål att vara spännande och roliga att 

följa, ge svar på frågor och locka till sig nya kunder, såväl som att vara en 

inspirationskälla för de som ska resa någonstans på egen hand men kanske vill läsa på 

lite innan om ett specifikt resmål (Österberg).  

 

På Språkpunktens hemsida kan intresserade läsare även ta del av diverse privata 

resebloggar från kunder som är iväg på studieäventyr. Dessa bloggar författas helt av 

kunden, utan iblandning av Språkpunkten. De syftar till att ge framtida kunder en bild 

av hur det är att vara student i just den staden och på den skolan som bloggaren befinner 

sig i (språkpunkten5; språkpunkten6). 

4.2.5. Youtube 
Enligt Boivie (2014-04-08) har Språkpunkten ett Youtubekonto uppe sedan slutet av 

2012, men sedan dess har det egentligen inte hänt så mycket med kontot. Tanken med 

Youtubekontot är att Språkpunkten ska kunna lägga upp videopresentationer från 

exempelvis mässor och andra händelser, där Språkpunkten håller seminarier eller 

liknande. Boivie lyfter dock fram att Youtubevideos används flitigt på Språkpunktens 

hemsida. De allra flesta av de olika partnerskolorna som Språkpunkten representerar har 

skapat olika videopresentationer, som Språkpunkten har uppe på hemsidan.  

4.2.6. Linkedin 
Stenhammar (2014-04-08) menar att Språkpunkten i dagsläget inte är aktiva som 

företag på Linkedin. Däremot förklarar Stenhammar att han själv är aktiv på Linkedin 

och ser en poäng i att Språkpunkten eventuellt kommer igång med Linkedin och dess 

funktioner. 

4.3. Sociala medier som marknadsföringskanal  
Som nämnt ovan använder sig Språkpunkten av en rad olika sociala medier i olika stor 

utsträckning. Österberg lyfter fram att sociala medier är ett modernt och viktigt sätt att 
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synas för företaget. En stor del av företagets största segment, kunder mellan cirka 18- 

25 år finns där. Vidare tillägger hon följande om sociala medier; 

             ”finns man inte här så finns man ju i princip inte” (Österberg, 2013-04-08).  

 

Boivie (2014-04-08) instämmer i att publiken finns därute i de olika sociala 

plattformarna och att det definitivt har ökat med publik under de senaste åren. Boivie 

tycker även att det är positivt att Språkpunktens engagemang och möjligheter till att 

vara aktiva i sociala medier har ökat markant under de senaste ett till två åren och att 

företaget på så vis syns mer nu. Österberg (2014-04-08) menar att sociala medier 

erbjuder en möjlighet till direktkommunikation, att få snabba svar på frågor och en 

möjlighet till interaktion mellan de som använder sig av kanalerna. Kunder som följer 

Språkpunkten i sociala medier kan snabbare kan ta del av nyheter och olika evenemang 

exempelvis. Hon poängterar också att företaget i sin tur har ökad möjlighet att nå ut till 

sin målgrupp genom att marknadsföra olika händelser i de olika plattformarna.  

 

Enligt Boivie (2014-04-08) är sociala medier sett som ett komplement till andra 

marknadsföringskanaler och inte som en marknadsföringsform som ersätter annat. Om 

det i någon utsträckning skulle kunna tänkas ersätta en annan marknadsföringskanal, 

skulle det i sådana fall kunna vara tryckt media som gradvis ersätts alltmer av sociala 

medier och digitala medier. Stenhammar (2014-04-08) inflikar även han att sociala 

medier till viss del har ersatt andra marknadsföringskanaler. Tidningsannonser och 

tryckt media i allmänhet är något som företaget sett en minskning utav, då det är svårt 

att satsa på allt. 

 

Boivie (2014-04-08) lyfter fram att en poäng med företagets användning av sociala 

medier som marknadsföringskanal är att sprida kännedom om företaget och för att 

bygga upp varumärket. Han hoppas att kunderna ska få ökat intresse och kunskap om 

företaget och lättillgänglig information ifrån olika källor om hur det går till ifall någon 

är intresserad av att studera utomlands. Värdet i vad som publiceras i de olika 

plattformarna ska ha huvudfokus och inte att lägga upp reklam i sig. Företagets 

kommunikation genom sociala medier syftar till att vara roligt för kunderna att ta del 

av, att det ska ske lite olika aktiviteter och tävlingar, samt att få inspirerande 

information om saker som intresserar kunderna.  
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”De ska få snabba svar och det ska vara lätt för dem att kommunicera 

med oss” (Boivie, 2014-04-08). 

4.4. Varumärket 
Det är högst väsentligt att tänka strategiskt när det gäller företagets varumärke och att 

sprida kännedom om detta (Boivie; Stenhammar, 2014-04-08). Som litet företag är det 

svårare att nå ut lika långt som det är för större företag med mera resurser (Österberg, 

2014-04-08), men Boivie lyfter fram att sociala medier är ett bra sätt för Språkpunkten, 

som ett litet företag, att synas på. Sociala medier är ett komplement till annan 

marknadsföring och framförallt en bra marknadsföringskanal i den meningen att 

varumärket verkligen får en chans att synas. Här kan kunder kommunicera med 

företaget direkt, såväl som med andra, om företaget. För de som är intresserade finns 

mycket information att inhämta. Kunderna får en inblick i vad Språkpunkten gör och 

vad de kan erbjuda (Boivie, 2014-04-08). Österberg menar att varumärken till stor del 

har att göra med image. Genom sociala medier kan kunder lättare få en mer personlig 

känsla av ett företag, antingen genom att direkt uppsöka företaget eller genom att läsa 

om det i sociala medier, genom andra (Österberg, 2014-04-08).  

4.5. Strategi 
Språkpunkten har som tidigare nämnt personer som har olika övergripande ansvar för 

de olika sociala medierna. Österberg har haft hand om de flesta plattformarna och är 

idag projektledare för sociala medier i allmänhet och för Facebook i synnerhet. 

Företaget har det senaste en till två åren kommit igång på allvar med att driva en profil 

för företaget i olika plattformar (Österberg, 2014-04-18). Boivie (2014-04-18) menar att 

det är viktigt att det är någon person som själv är intresserad av sociala medier som ska 

driva det inom företaget. Det ska inte ses som ett nödvändigt ont, utan ska vara 

motiverande och roligt, något som lyser igenom till kunderna. Boivie ser det som 

positivt att de sociala medieansvariga själva är aktiva på- och har erfarenhet av- den 

plattform som de är verksamma inom i företaget. Vidare nämner han att det trots allt är 

tidskrävande för de anställda att driva företagets profil i de sociala medierna. Det gäller 

att vara aktiv så att kunderna känner att det är god kommunikation, men uppdatering, 

uppföljning, rapportering och så vidare utkräver tidsmässiga resurser. Det är svårt att 

väga av hur mycket tid som kan och bör läggas på sociala medier.  
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Österberg (2014-04-18) uppskattar att det tar ungefär 30 till 40 minuter att lägga ut ett 

blogginlägg per vecka, men det beror helt och hållet på vad för typ av inlägg det är som 

ska upp. Är det en studentberättelse från en kund som redan har skrivit allt så krävs det 

mest lite redigering och publicering, men ska bloggansvarig för veckan skriva om ett 

nytt resmål eller liknande där lite research krävs innan, tar det förstås längre tid. 

Facebook kräver lite tid vad gäller att svara på inlägg från kunder, följa antal gillare och 

se över statistik, gilla bilder och olika partners (internationella skolors) publiceringar, 

samt komma på egna inlägg och tävlingar. Österberg själv är dagligen aktiv på 

Facebook och övervakar företagets Facebooksida. Generellt tar det runt 20 minuter per 

dag att manövrera allt om tiden slås ihop. Det beror förstås på vad för typ av aktivitet 

som är igång. Tävlingar tar exempelvis mer tid och likaså att svara kunder. Handlar det 

bara om att lägga upp ett inlägg och bevaka företagets följare med mera går det förstås 

snabbare. På Instagram gäller det mest att gilla andras bilder, kommentera och inbjuda 

till kommunikation med företaget. Språkpunkten brukar sikta på att lägga upp cirka en 

ny bild i veckan. 

 

Nedan visas en tabell på hur interaktionen med kunderna ser ut i Språkpunktens sociala 

medier i dagsläget. De mest välanvända sociala medierna är Facebook, Instagram och 

företagets blogg, varav de listats nedan (Österberg, 2014-05-19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. (”Sociala medier på Språkpunkten”. Egen tabell baserad på Österberg, 2014-

05-19). 
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Vidare påpekar Österberg (2014-04-08) att det gäller att vara kontinuerlig med sina 

inlägg i sociala medier, framförallt så att kunderna inte glömmer av företaget eller blir 

avskräckta av för mycket påtryckning ifrån det. Hon menar också att det är bra att 

sprida ansvaret bland medarbetarna, så att det är flera aktiva inom de sociala medierna 

med intresse och engagemang för dessa. Upplägget som råder i nuläget, där alla hjälps 

åt och får komma med idéer och ta för sig tycker hon är bra, men en projektansvarig 

krävs trots allt till de olika plattformarna så att det inte blir för rörigt eller att det faller 

mellan stolarna.  

 

Enligt Stenhammar (2014-04-08) har företaget idag en bra mix intresserade och 

engagerade medarbetare som alla är aktiva i de sociala medierna. Alla hjälps åt där det 

behövs och han menar vidare att det känns som att företaget har ett kreativt arbetsteam 

ombord. Stenhammar lyfter även upp aktivitet i sociala medier som betydande för 

sökordsoptimeringen för företagsnamnet. Om en potentiell kund skriver in ”språkresa 

till Italien” på en sök-sajt exempelvis, så kan sociala medier hjälpa till att lyfta upp 

Språkpunkten bland sökträffarna ytterligare. Språkpunkten försöker att ständigt arbeta 

med att länka till hemsidan från olika blogginlägg om resmål, från Facebook och andra 

plattformar. Det ska inte råda några tvivel om vart kunderna kan hitta företaget om de 

önskar.  

 4.6. Krishantering 
Österberg (2014-04-08) berättar att Språkpunkten egentligen inte har någon klar plan 

för hur de ska agera om en kris uppstår. I takt med att företaget växer och blir alltmer 

välkänt så kanske risken för att en kris ska uppstå ökar, men det är förhoppningsvis inte 

värre än vad vi kan hantera med de resurser vi har i nuläget, fortsätter hon. Skulle en 

kris uppstå skulle vi omgående ta upp detta till diskussion med alla på kontoret och 

snabbt försöka komma på en lösning (Österberg, 2014-04-08). 

 

Stenhammar (2014-04-08) poängterar att mindre företag, som inte har de ekonomiska 

resurserna att köpa till sig träffar högt upp i söklistorna, gör klokt i att använda sig av 

bland annat sociala medier som marknadsföringskanal, för att få fler träffar på 

företagsnamnet. Detta är något som Stenhammar refererar till som ”vaccinering av 

företagsnamnet”. Han menar på att ett företag som fått skriverier om sig på sidor så som 

Flashback exempelvis, på sikt kan få träffar som Flashback att hamna långt ner på 
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söksidorna. Detta tack vare att de blir nedknuffade av träffar på annat, exempelvis 

bloggar innehållande företagsnamnet och liknande. Sociala medier kan med andra ord 

både hjälpa till att skapa kriser, men också rädda företag ur olika kriser. Stenhammar 

menar att det som litet företag är bra att vara proaktivt och att vara medveten om olika 

riskscenarion som kan uppstå.  

4.6.1. Farhågor och framgång 
Österberg (2014-04-08) menar att det känns positivt att Språkpunkten finns ute i de 

olika plattformarna. Hon ser egentligen inga faror med att finnas där, utan tycker att det 

är positivt att företaget syns där alla kan se.  

”Det ju viktigt att få upp en kännedom om oss och våra produkter”, fortsätter Österberg. 

 

Den största farhågan med sociala medier är förstås om företaget skulle bli uthängt av 

någon anledning. Av någon som vill sprida falska eller överdrivna rykten om något som 

kanske inte stämmer till hundra procent, eller om någon går till personangrepp. Enligt 

Österberg har Språkpunkten än så länge varit lyckligt förskonade mot riktad negativ 

publicitet. Självfallet finns det alltid kunder som tycker olika och det är naturligt att alla 

inte känner samma sak inför samma slags resa, men hon är glad över att det för det 

mesta är positiva kommentarer som cirkulerar runt, vad hon känner till. Österberg 

förklarar att hon absolut tycker att fördelarna överväger nackdelarna vad gäller sociala 

medier och hon ser inga problem i att det skulle dyka upp någon negativ kommentar om 

företaget i plattformarna.  

”Skulle vi hamna i ett läge där vi har gjort fel eller att någon är missnöjd är det ännu 

viktigare att vi finns därute och snabbt kan hjälpa kunden i fråga, samt bemöta 

kommentaren och be om ursäkt i sådana fall” (Österberg, 2014-04-08).  

 

Även Boivie (2014-04-08) instämmer i att framgångarna överväger farhågorna. Han ser 

det som en självklarhet att Språkpunkten ska kunna bemöta kommentarer så ärligt och 

korrekt som möjligt. Språkpunktens inställning är framförallt att vara snabb i sitt 

bemötande gentemot kunden och så långt det går även försöka vända en missnöjd kund 

till en nöjd sådan om en situation skulle uppstå.  

 

Vidare menar Boivie (2014-04-08) att hans personliga syn på sociala medier är att det 

först och främst är viktigt att finnas där som företag. Stenhammar (2014-04-08) menar 

att sociala medier är en del av vårt samhälle idag, ett samhälle där kommunikation 
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genomsyrar allt. Boivie förklarar vidare sociala medier till stor del självfallet handlar 

om marknadsföring och att lyfta fram sitt varumärke. I grund och botten är det ett sätt 

att kommunicera med kunder och att bygga upp relationer, men det går inte att komma 

ifrån att företag använder sociala medier som marknadsföringskanal för att locka till sig 

nya kunder (Boivie, 2014-04-08).  

4.7. Segmentering 
Enligt Boivie (2014-04-08) vänder sig Språkpunkten till den svenska marknaden, där 

den största målgruppen är personer mellan 18-30 år och det är övervägande flest tjejer 

som väljer att studera utomlands. 

”18-30 åringar är vår huvudmålgrupp, de utgör 90 % av kunderna” 

 (Boivie, 2014-04-08). 

 

Han förklarar vidare att den information som Språkpunkten förmedlar genom sociala 

medier således främst är riktat mot denna målgrupp. Boivie tillägger också att den 

sociala mediekonsumtionen kryper uppåt i åldrarna, så företaget tar även hänsyn till 

detta och försöker att anpassa innehållet och språket i hur de möter sina segment på de 

olika plattformarna, för att tilltala olika målgrupper. Österberg (2014-04-08) berättar att 

hon brukar försöka tänka som kunderna när hon planerar för nya inlägg på exempelvis 

Facebook eller i bloggen. Det får inte bli för mycket av samma vara och heller inte för 

”säljigt”, menar hon. Både Boivie och Österberg är överens om att den målgrupp som 

följer företaget på Instagram övervägande är under 30 år, därav försöker de anpassa 

innehållet för att skapa ett värde för det segmentet. Det är oftast unga tjejer som är 

intresserade av en spännande språkkurs eller som vill börja studera utomlands på någon 

utbildning. Innehållet som riktas till dessa kan exempelvis vara inspirerande bilder från 

ett universitet i England, eller en strandbild från en språkresa i Italien, men det kan 

också vara en bildtävling som dyker upp där företaget försöker involvera flera av 

segmenten. 

”Det är viktigt att träffa rätt målgrupp, men sociala medier är även en 

kanal där vi kan nå ut till nya målgrupper” (Österberg, 2014-04-08). 

 

Österberg menar vidare att medelåldern på Facebook kan variera stort och att det inte 

får bli för mycket fokus på det huvudsakliga segmentet. I dagsläget är det väldigt 

spridda åldrar bland de som exempelvis är med och tävlar när företaget anordnar detta 
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på Facebook. Hon hoppas att Språkpunkten i dagsläget har en bra mix av innehåll i de 

sociala medierna, som kan inspirera och motivera många personer (Österberg, 2014-04-

08). Stenhammar (2014-04-08) menar att kunderna finns därute i de sociala medierna 

och för att nå ut till dessa så måste företaget veta vilka de är och vad de vill ha. 

Stenhammar tycker personligen att Språkpunktens kännedom om detta har ökat på sista 

tiden och att företaget syns mer nu och kommunicerar mera med sin målgrupp.  

4.8. Marknadsföring och kundservice  
Då Språkpunkten är ett litet företag med begränsade resurser måste alla vara beredda att 

hugga in där det behövs. Att ha kunniga och engagerade medarbetare på arbetsplatsen är 

förstås extra viktigt på ett litet företag, för att kundservicen ska bli så bra som möjligt 

och för att företaget ska synas så bra som möjligt. Språkpunktens team är litet men 

sammansvetsat och kreativt, där alla bidrar med egna idéer och förbättringsförslag på ett 

eller annat sätt (Stenhammar, 2014-04-08).  

 

Boivie som är övergripande marknadsansvarig håller koll på hur marknaden ser ut och 

varifrån hemsidan exempelvis får flest klick till sig från de sociala medierna. I dagsläget 

förklarar han att företagets blogg ligger i topplistan, något som rättfärdigas med tanke 

på hur Språkpunkten arbetar med att ständigt länka olika blogginlägg direkt till 

hemsidan för att kunderna lättare ska kunna hitta till ett resmål som de precis läst om. 

Boivie är positiv till att Språkpunktens medarbetare engagerar sig i de sociala medierna 

på ett eller annat sätt. Att utnyttja allas expertkunskaper inom det område som de 

arbetar inom skapar förstås bättre service för kunderna. Det är framförallt de 

kundansvariga som har koll på vad kunderna vill ha och de har därför ett stort 

inflytande och möjlighet att utveckla och tänka strategiskt kring sociala medier (Boivie, 

2014-05-08).  

4.9. Kundrelationer och värdeskapande 
Stenhammar (2014-04-18) menar att det största problemet med sociala medier som 

marknadsföringsform är att nå ut till kunderna utan att de ser det som reklam. Det 

handlar om att skapa ett värde för kunden, så att de får upp ett intresse för företaget, kan 

ta del av olika händelser och aktiviteter, samt intressant information. Det ska framförallt 

vara lättillgängligt för kunderna, de ska veta att vi finns där om de behöver oss och de 

ska känna att de får ut något av att följa oss. Österberg (2014-04-08) som själv har en 

övergripande roll i strategiarbetet med sociala medier på Språkpunkten, menar att alla 
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publiceringar i de olika plattformarna syftar till att ge kunden ett värde på ett eller annat 

vis. Allt kan förstås inte tilltala alla, men de försöker att skapa en bredd av olika inlägg 

som ändå tilltalar företagets största målgrupp och som även kan tilltala andra 

målgrupper.  

 

Enligt Boivie (2013-04-08) arbetar Språkpunkten för att deras närvaro i sociala medier 

ska ge kunderna ett värde i form utav snabb information, kunskap om företagets 

produkter och erbjudanden, samt annat som gynnar kunderna. Österberg (2014-04-08) 

menar att målet är att innehållet i de sociala medierna ska vara inspirerande. På 

Facebook kan det exempelvis vara en resebild och några motivationsord som dyker upp 

och det kan vara en tävling med stora eller små priser, där reglerna ofta är enkla för att 

kunna passa så många som möjligt. Det kan även vara en länk till bloggen där 

Facebookvännerna uppmanas att ta del av veckans blogginlägg om detta är något som 

intresserar dem. På Instagram kan det dyka upp bilder på allt möjligt; semestrar, 

erbjudanden, happenings, tävlingar, besök på partnerskolor med mera. Allt som är 

reserelaterat, men inte alltid direkt kopplat till Språkpunkten, kan publiceras i de sociala 

medierna.  

”Tanken är att få levande sidor, som bjuder in till kommunikation” 

(Österberg, 2014-04-08). 

 

Österberg tillägger att Språkpunkten vanligtvis inte brukar kontakta befintliga kunder 

och uppmana dem att vara delaktiga i tävlingar eller engagera sig i de sociala medierna, 

utöver i signaturen vid mailkorrespondens där ikoner för sociala medier visas. Däremot 

brukar Österberg och hennes kollegor skicka ut förfrågningar till kunder på resande fot 

och fråga om de är sugna på att blogga om sin resa. I de fall kunder bloggar brukar detta 

publiceras på företagsbloggen och det skapar förhoppningsvis ett värde för framtida 

kunder och andra intresserade, som då kan läsa om ett resmål från en som har varit där. 

Språkpunkten brukar även samla in kundkommentarer med jämna mellanrum och låta 

kunderna göra sin röst hörd på framförallt hemsidan. Tanken är att det på sikt ska finnas 

kundkommentarer för alla resmål (Österberg, 2014-04-08). 

4.10. Word of mouth 
Österberg (2014-04-08) anser att word of mouth givetvis är en avgörande faktor för 

vissa kunders beslutsfattande. Många av Språkpunktens kunder är återkommande och 
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en del av de nya som kommer in har hört talas om företaget genom familj eller vänner, 

något som förstås är roligt för företaget. Vidare påpekar Österberg och Boivie (2014-

04-08) att Språkpunkten som tidigare nämnt försöker att hålla lite övergripande koll på 

vad som sägs om företaget i de sociala medierna, även om det inte sker dagligen eller 

ens varje vecka.  

4.11. Framtid 
Boivie (2014-04-08) tror att sociala medier kommer att utvecklas med tiden, men att de 

är här för att stanna. Det är svårt att se att marknadsföringen skulle gå tillbaka till det 

som var, med tryckt media, men däremot kommer säkerligen vissa plattformar att 

ändras. Exempelvis att Facebook ersätts av något annat och så vidare, menar Boivie. 

Han tillägger att det är allt mer viktigt att göra omvärldsanalyser med jämna mellanrum, 

då utvecklingen går fort framåt. Det gäller att hänga med, att engagera sig, nyttja 

kundernas erfarenheter och vad de vill ha, samt att integrera och kommunicera som 

företag. Bloggar kommer troligtvis fortsatt ta stor plats i de sociala medierna.  

”Det är nog bara en tidsfråga innan tryckt media försvinner helt, 

morgontidningar och liknande” (Boivie, 2014-04-08). 

 

Framförallt i resebranschen är det otroligt viktigt att synas på webben, att sprida 

kännedom om en resa innan kunden köper denna. Kunderna finns i de sociala medierna 

och det är viktigt att ständigt ställa sig frågan vad målgruppen gör och vart de befinner 

sig (Boivie, 2014-04-08).  

 

Även Österberg (2014-04-08) är övertygad om att sociala medier är här för att stanna. 

Det kommer säkert att se annorlunda ut om några år, men vi kommer att fortsätta 

utvecklas i de sociala medierna i den takt som vi kan, menar hon. Det finns flera 

plattformar som vi kan se över om vi ska börja använda aktivt, samt fundera på att 

engagera våra befintliga kunder mera. Att fråga dem vad de vill se mer av i sociala 

medier kanske är nästa steg. Vi kan förhoppningsvis bli bättre på att fånga in fler kunder 

som rest med oss och fortsätta utveckla kundkommentarer och kundbloggar, samt bygga 

upp kundrelationerna ytterligare i de sociala medierna. Vi måste bara ställa oss frågan 

vad kunderna vill ha mer av, tillägger Österberg. 
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5. Analys 

I följande kapitel vävs litteraturgenomgång och empiri samman med författarens 

tolkningar och en analys träder fram. Analysen lägger grunden för de forskningsfrågor 

som sedan besvaras i slutsatsen. De underliggande rubrikerna ämnar förbättra 

översikten av de centrala delarna inom forskningsfrågorna.  

5.1. Hur kan mindre företag i resebranschen använda sociala medier 
som en framstående marknadsföringskanal för att öka kännedomen 
om företagets varumärke?  

5.1.1. Strategiska val 
I litteraturen förespråkas att det finns såväl risker som fördelar med att använda sociala 

medier som marknadsföringskanal, men framförallt kan företag ha mycket att vinna. 

För att kunna använda sociala medier som en framstående marknadsföringskanal krävs 

framförallt att det finns en strategi bakom användandet, det vill säga att företaget är på 

det klara med vad företaget vill uppnå med att använda sociala medier som 

marknadsföringskanal, en plan för hur företaget ska komma dit, samt en policy för hur 

företaget ska använda sociala medier rent praktiskt. Dels bör det finnas en övergripande 

strategi, men även strategier för respektive plattform som används (König, 2012).  

 

Språkpunkten har exempelvis valt att testa en push-strategi för Facebook, som är 

företagets mest aktiva plattform i dagsläget bland såväl kunderna som inom företaget. 

En stor andel av företagets cirka 2000 gillare på Facebook är redan kunder eller 

potentiella kunder, men många har också tillkommit efter annonserade inlägg som 

företaget har provat på för att nå ut till en större kundbredd (Österberg, 2014-04-08). 

Vidare nämner Edberg (2013) dock att strategin att låta kunderna komma till företaget 

och på så vis tillämpa en pull-strategi där företaget snarare lockar till sig kunder, bör 

vara den strategi som är mest hållbar och genererar mest värde för såväl kunderna som 

företaget.  

 

Sammanfattningsvis kan urskiljas att mindre företag även kan ha som strategi att 

primärt locka till sig en bredare publik, för att på så vis möjliggöra en bredare spridning 

utav varumärket. En avsiktlig och fokuserad push-strategi under en begränsad tid kan 

således vara en del i strategiplanen. Tydligt är att det i strategin bör ingå planering, 

informationsspridning, ett tydligt syfte, klara mål, en segmenteringsplan och en plan på 
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hur företaget kan arbeta mot att stärka sina kundrelationer, samt ömsesidigt 

värdeskapande. På så vis kan företaget arbeta mot varumärkespositionering i sociala 

medier och målet mot ökad kännedom om företagets varumärke.  

5.1.2. Segmentering 
Carlsson (2011) lyfter fram att företag exempelvis kan undersöka medelåldern hos 

användarna för de olika plattformarna samt testa olika plattformar under en viss tid, 

med en tydlig marknadsföringsstrategi, för att hitta rätt segment i sociala medier. På så 

vis kan en bedömning ske om vart kundsegmenten befinner sig och vilka plattformar 

som är bäst att positionera sig inom. Språkpunktens största segment är personer mellan 

18-30 år (Boivie, 2014-04-08). Plattformar som har visat sig värdefulla för företaget när 

det kommer till segmentering är framförallt Facebook, bloggen och Instagram 

(Österberg, 2014-04-08). Utifrån detta kan tolkas att för att företaget ska kunna sprida 

kännedom om sitt varumärke krävs att företaget har kunskap om hur det ska nå ut till 

potentiella kunder. Vad gäller resebranschen och specifikt Språkpunktens segment, kan 

urskiljas att kreativa plattformar där kunderna har möjlighet att ta del av berättande 

bilder, inspirerande texter och roliga reportage som ger en återbildning av en resa, kan 

anses som strategiskt smartast att satsa på för att stärka sitt varumärke samt nå ut till rätt 

segment. Då Språkpunktens största segment är personer mellan 18-30 år är sociala 

medier i hög grad ett forum där kunderna finns. För att utforska vidare och öka 

möjligheten att nå ut till fler segment tordes det vara en bra strategi att under en viss tid 

pröva andra potentiella plattformar, för att se om det kan generera till andra 

kundsegment som också intresserar sig för företagets tjänster.  

 

En vidare strategisk plan att tillta kan vara att analysera hur användandet ser ut för 

respektive plattform innan den sätts i bruk för varumärkespositionering. Vissa 

plattformar är exempelvis av mer social karaktär, där ett mer avslappnat förhållningssätt 

är att föredra, medan andra plattformar kan vara mer arbetsrelaterade och att det därmed 

bör hållas en mer professionell ton i dessa (Schlinke och Crain, 2013). Vidare lyfter 

Boivie (2014-04-08) fram att Språkpunkten försöker att anpassa sin ton och det som 

kommuniceras, med tanke på vem som tar del av budskapet. Vad gäller Youtube 

exempelvis är Språkpunkten inte aktiva i dagsläget men har ett konto tilltänkt för att 

publicera exempelvis informationsvideos från seminarier. När det kommer till Twitter 

är Språkpunkten inte så aktiva för tillfället (Österberg, 2014-04-08), men Schlinke och 
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Crain (2013) menar att Twitter exempelvis är ett innehållsinriktat forum, där 

kommunikationen är professionell men även avslappnad. Linkedin lyfter författarna 

fram som ett professionellt och arbetsrelaterat forum. Linkedin är en plattform som idag 

inte brukas av Språkpunten (Stenhammar, 2014-04-08). 

 

Med detta som utgångspunkt kan tolkas att företag bör ha i åtanke hur de väljer att 

kommunicera med målgruppen genom olika plattformar, beroende på vad som är 

lämpligt. I just Språkpunktens fall kan exempelvis Youtube användas som en mer seriös 

och arbetsmässigt relaterad plattform, med ett undervisningssyfte. Vad gäller Twitter, 

om Språkpunkten vill utveckla detta som en aktiv marknadsföringskanal, kan 

plattformen användas för exempelvis snabba uppdateringar och tips på nyheter. Utifrån 

tidigare litteratur kan även ses att det finns en poäng med att använda Linkedin som 

kanal för att sprida kännedom om företagets varumärke. På Linkedin kan företaget 

nyttja sitt kontaktnät med kunder såväl som partners till företaget. Linkedin tjänar till att 

presentera företaget för framtida rekryteringar, samt möjliggör dessutom för kontakter 

inom företagets nätverk att lämna rekommendationer om företaget. Linkedin är även ett 

bra forum för varumärkesspridning då konkurrenter sannolikt är aktiva där och om inte 

är det ett bra sätt för företaget att synas ännu mer.  

5.1.3. Varumärket 
Enligt Holmström och Wikberg (2010) är sociala medier i grund och botten ett 

strategiskt sätt för företag att sprida kännedom om sitt varumärke. Bertrand (2013) och 

Leigert (2013) lyfter båda fram att varumärket skapar igenkänning och ökad kännedom 

bland kunderna för vad företaget står för, samt för vad företaget erbjuder för typ av 

tjänster eller produkter. Enligt Bertrand (2013) kan synliggörandet av ett företags 

varumärke i sociala medier även tjäna till att skapa ett ökat förtroende för företaget. 

Genom aktiv kommunikation med kunderna i sociala medier ökar såväl kundernas 

kännedom, som företagets förmåga att sätta sig in i vad kunderna är intresserade av och 

vad företaget kan satsa på. Bertrand menar vidare att sociala medier exempelvis kan 

påvisa trender och vad kunderna motiveras av, något som företag kan utnyttja för att 

bättre nå upp till kundernas önskemål. Vad som är urskiljande för detta är att 

Språkpunkten till stor del kan inhämta information utav kunder, genom sociala medier, 

för att se vad de är intresserade av och därmed veta hur de ska förhålla sig till detta för 

att ytterligare stärka och sprida kännedom om varumärket.  
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Boivie och Stenhammar (2014-04-08) instämmer i att varumärket har en central roll i 

marknadsföringsstrategin och att kärnan är att sprida kännedom om vad Språkpunkten 

står för och kan erbjuda sina kunder. Boivie (2014-04-08) menar att sociala medier är 

en bra marknadsföringskanal för företaget då det är ett komplement till övrig 

marknadsföring och är ett bra ställe att synas på då kunderna finnas där. Enligt Leigert 

(2013) är varumärket imagebyggande och därav är det viktigt hur företaget väljer att 

framställa sig i de sociala medierna. Plattformar erbjuder en möjlighet att nå ut till nya 

kunder, samt möjligheten att knyta an ännu mer till befintliga kunder som redan 

identifierar sig med företaget. Österberg (2014-04-08) instämmer i att varumärket 

handlar om image och att sociala medier underlättar för kunderna att få en mer 

personlig känsla för företaget.  

 

Baserat på aktuella författare inom ämnet och utifrån respondenternas erfarenheter kan 

här lyftas fram att sociala medier som marknadsföringskanal i grund och botten handlar 

om att sprida kännedom om företagets varumärke, samt att göra sig lättillgänglig och 

synlig i de sociala medierna. Just i sociala medier skapas en mer personlig känsla av ett 

företag, då det är plattformar för lättillgänglig informationsinhämtning, interaktion och 

kommunikation, men företaget är också mer sårbart på grund detta än vad det är om en 

kund exempelvis inhämtar information om företaget genom en katalog eller via 

hemsidan.  

5.1.4. Farhågor med att synliggöra varumärket i sociala medier 
Vidare lyfter König (2012) fram att många företagare oroar sig för negativ publicitet 

och att allt blir synligt på ett annat sätt genom sociala medier. Det finns förstås en risk 

för att företag kan råka ut för negativ publicitet, men i slutändan är det dock bättre att 

vara synlig då det finns mer att vinna än att förlora. Företaget får chans att 

kommunicera med kunder och har även chans att tå åt sig av kritik och bättra sig. 

Språkpunkten ser många fördelar med att kunna finnas tillgängliga där kunderna är, så 

som att stärka varumärket, ge snabb service samt att stärka kundrelationer (Boivie, 

2014-04-08). Utifrån vad König och Boivie menar kan tolkas att företag inte bör låta 

farhågorna ta överhand, då de har långt mer att vinna genom att etablera sociala medier 

som en marknadsföringskanal. Det erbjuder i sig ett mervärde till kunderna att kunna 

kontakta företaget genom sociala medier, såväl som att ta del av information som ges. 

Företag som inte vågar synas offentligt kan dessutom anses ha mer att dölja. 
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5.2. Hur kan mindre företag i resebranschen använda sociala medier 
som en framstående marknadsföringskanal för att skapa ett 
gemensamt värde för både kund och företag?  
För att kunder ska kunna identifiera sig med företaget och känna att det är ett företag 

som de känner tillit och en relation till handlar det om att skapa ett värde för kunden 

menar Österberg (2014-04-08). Bertrand (2013) lyfter fram att mycket information kan 

inhämtas i sociala medier, så som trender. Utifrån detta kan lyftas fram, att genom 

bevakning av vad som efterfrågas hos potentiella kunder i sociala medier, kan 

Språkpunkten få många värdefulla tips om vad de bör lyfta fram i sociala medier för att 

ytterliga sprida kännedomen om företagets varumärke. Att tillfråga kunderna om vad de 

exempelvis skulle vilja läsa om i Språkpunktens blogg, eller att göra en undersökning 

av vad kunderna tycker är mest intressant att ta del av på Facebook skulle kunna vara en 

strategi, för att företaget ska kunna få en bild av vad som ger mest värde för kunderna.  

5.2.1. Arbeta mot att skapa kundrelationer 
Att tillsätta en projektgrupp som ansvarar för användandet av sociala medier som 

marknadsföringskanal är något som rekommenderas (König, 2012), men tydligt är att 

det i mindre företag där resurserna är begränsade krävs att samtliga medarbetare är 

intresserade, aktiva och drivna inom detta område, för att genom sin kännedom om 

marknaden skapa ett företag som är framgångsrikt på att marknadsföra sig, i förhållande 

till sin storlek. Detta är något som lyfts fram inom Språkpunkten där projektansvarig 

finns men där hela företaget är involverat och genom engagemang och kreativitet 

fortsätter att utveckla och förbättra företaget ständigt i sociala medier (Österberg, 2014-

04-08).  

 

Att låta kundserviceavdelningen ta stor plats i företagets marknadsföring genom sociala 

medier är något som det förespråkas för i såväl teorin som empirin. Det finns mycket att 

vinna på att interagera marknadsavdelning och kundserviceavdelning. Kundbordet har 

mest kontakt med kunderna och koll på vad kunderna vill ha (Grönroos, 2008; König, 

2012). I egenskap av att vara ett litet företag är det dessutom extra viktigt att se 

kundservice och marknadsföring interagera, då alla bidrar med idéer och hjälper till i de 

sociala medierna (Stenhammar, 2014-04-08). Tydligt är att en god kundservice bör 

återspeglas i de sociala medierna. Det är plattformar för interaktion och kreativitet och 

kunderna vinner på att ta del av spännande information som berör dem och deras 

intresseområden, snarare än förbestämd reklam som lyfts fram av marknads-
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avdelningen. Många kundtjänstearbetare tycker dessutom att det är roligt att arbeta med 

sociala medier, vilket bör uppmärksammas av företagen. Speciellt mindre företag som 

är beroende av varje medarbetare på ett annat sätt än betydligt större företag, kan med 

fördel se rollen som sociala medieansvarig som ett karriärsteg (König, 2012), vilket ger 

ett mervärde till den tjänst de har sedan innan.  

5.2.2. Gemensamt värdeskapande 
Sociala medier har under det senaste årtiondet utvecklats till att bli en vanlig ingrediens 

i människors privatliv såväl som på arbetsplatserna (Leigert, 2013). Sociala medier 

finns i olika former och för alla tänkbara behov för social kommunikation, så som 

bloggar, Facebook, Twitter och Youtube med mera (Ström, 2010). Facebook är i 

dagsläget Språkpunktens främsta sociala medieplattform och det även är den plattform 

där kunderna engagerar sig mest i företaget. Inlägg så som tävlingar och motivationsord 

går ofta hem hos den större massan, medan inlägg om specifika resmål intresserar färre 

av företagets gillare. Vad gäller företagets blogg tar läsarna framförallt gärna del av tips 

och råd som kan vara till nytta för dem, men även andra kunders reseberättelser om 

olika resmål (Österberg, 2014-04-08).  

 

Det är synbart att företagets följare generellt gillar att läsa om mer lättsmälta saker som 

intresserar dem. För många räcker det med att företaget finns där med inspirerande 

bilder och ord. De använder troligtvis företaget som inspirationsbank vilket är positivt 

för företaget i framtiden, då det kan leda till en ny kund. Den mindre skaran som 

intresserar sig för specifika inlägg om resmål som läggs upp kan istället ses som direkt 

potentiella kunder då de faktiskt intresserar sig för en specifik resa som företaget 

erbjuder. Ställer vi sociala medier till sin spets kan tolkas att allt handlar om att göra det 

enkelt för kunden samt att finnas lättillgänglig, ge bra information och service, agera 

relationsbyggande och framförallt, att sträva efter att skapa ett värde i det innehåll som 

kommuniceras till kunderna i sociala medier.  

 

Österberg (2014-04-08) lyfter fram att det är viktigt att hålla koll på vad som skrivs om 

företaget i sociala medier, för att kunna känna till spridning av negativa omdömen. 

Andersson (2011) menar att företaget även kan använda kunders word of mouth genom 

att själva sprida det vidare i andra plattformar, exempelvis använda kommentarer på 

Facebook som underlag till bloggen.  
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Det som kan urskiljas utav detta är att mindre företag i resebranschen och Språkpunkten 

i synnerhet, med fördel kan ta del av sina kunders reseberättelser, bilder och feedback, 

både under och efter det att kunderna har varit iväg på en resa. Genom tidigare kunders 

kommunikation i sociala medier kan företaget skapa ett mervärde för kunden i form av 

en känsla av personlig service och delaktighet, samtidigt som företaget inte minst får ut 

ett värde tillbaka i form utav exempelvis konstruktiv kritik från kunden som 

utgångspunkt för förbättring. Företaget får även ut ett värde av de bilder och inlägg som 

insamlas från kunder, vilka kan användas till förtegets marknadsföring för att stärka 

varumärket och nå ut till nya kunder. I grund och botten handlar användandet av sociala 

medier som marknadsföringskanal om positionering utav företagets varumärke, där 

företag och kund tillsammans skapar ökad kännedom. Ett varumärke som bygger på 

kundrelationer och transparens.  

5.2.3. Framtid 
I litteraturen diskuteras att sociala medier ännu inte har sett sin fulla potential som 

marknadsföringsform, utan snarare kommer att utvecklas och ta nya former (Andzulis et 

al., 2012), något som Boivie (2014-04-08) instämmer med. En annan analys utav vad 

framtiden skulle kunna ha att erbjuda, som skulle kunna få sociala medier att svänga åt 

ett annat håll, är risken för att människor blir allt mer trötta på att bli överösta med 

information så snart de loggar in på, vad Leigert (2013) kallar en privat tillställning, det 

vill säga på olika plattformar. Sannolikt är att det för många är stressande att ständigt 

vara uppkopplad. En effekt utav detta kan tolkningsvis bli att människor väljer att 

frångå sociala medier och återgå till att vara allt mer sociala i verkliga livet. Oavsett 

handlar det som företag som sagt om att vara förutseende för vad framtiden har att 

erbjuda och att ha kännedom om vad som ger kunderna värde.  

 

Sammanfattningsvis kan tilläggas att sociala medier nödvändigtvis inte ersätter andra 

marknadsföringskanaler, utan bör ses som ett komplement i en befintlig 

marknadsföringsstrategi (König, 2012). Tidigare forskning påvisar att sociala medier 

som marknadsföringskanal för många företag har blivit en central och framförallt 

monetärt billig del i företagets sätt att synas, höras och interagera med sina kunder 

(König, 2012; Leigert, 2013), något som Boivie (2014-04-08) håller med om, då han 

lyfter fram att sociala medier förstås är en marknadsföringskanal för att locka till sig 
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nya kunder, men där fokus ligger i kommunikationen med kunderna, samt i att bygga 

upp relationer.  

6. Slutsats 

I det här kapitlet presenteras studiens resultat. Slutsatsen har tagit form baserat på 

föregående analyskapitel, där insamlad teori och empiri ställdes i förhållande till 

varandra. Slutsatsen besvarar studiens forskningsfrågor och avslutas med en 

redogörelse av studiens begränsningar, samt rekommendationer till vidare forskning.  

 

Uppsatsen har studerat hur sociala medier kan användas som en framstående 

marknadsföringskanal bland mindre företag inom resebranschen, för att öka 

kännedomen om företagets varumärke, samt skapa ett gemensamt värde för både kund 

och företag.  

 

Ø Hur kan mindre företag i resebranschen använda sociala medier som en 

framstående marknadsföringskanal för att öka kännedomen om företagets 

varumärke? 

Utifrån den empiriska insamlingen kan konstateras att Språkpunktens kunder till största 

delen finns på Facebook och Instagram, men kunderna är även engagerade bloggläsare. 

Språkpunkten bör därmed satsa på att stärka sitt varumärke i dessa plattformar, genom 

att interagera med kunderna och gemensamt sprida kännedom om företagets varumärke. 

Med tanke på att Språkpunkten har störst kundbas av gillare i Facebook, tjänar 

plattformen sitt syfte väl som marknadsföringskanal för positionering av varumärket. På 

Facebook betygsätter kunderna kontinuerligt företaget, lämnar kommentarer och 

interagerar med företaget, samt hjälper till att sprida kännedom om företagets 

varumärke.  

 

Vad beträffar resebranschen är slutsatsen att framförallt bilder och återberättande texter 

från personer som har besökt ett resmål, är det som intresserar kunderna mest. Därav 

bör framförallt Instagram och bloggar kunna anses som de bästa 

marknadsföringskanalerna för att stärka företagets varumärke, dels på grund av att 

potentiella kunder mest sannolikt finns i dessa plattformar och dels för att de befintliga 

kunder som finns där med större sannolikhet kan tänkas sprida kännedomen om 
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företagets varumärke. Detta kan exempelvis ske genom att kunderna delar ett inlägg 

från företagets Facebook till sin egen, men företaget kan också koppla kundernas inlägg 

till företagets profil i sociala medier. Instagram kan exempelvis kopplas till företagets 

hemsida, där kunders utvalda Instagrambilder med #språkpunkten visas. Det kan 

eventuellt motivera flera att hashtagga när de är iväg, för att få sin resebild synlig på 

hemsidan. Kundernas egna resebloggar är dessutom något som Språkpunkten bör 

fokusera på att samla in fler utav, då det stärker företagets varumärke och trovärdighet 

utåt.  

 

Slutligen kan Språkpunkten, utöver att be kunderna att skriva reseberättelser 

personligen även be om bilder och kommentarer från olika kunder som tidigare har varit 

iväg och därefter sammanställa materialet till företagets egen blogg. Detta material kan 

exempelvis utgöra vissa temainlägg, där företaget sammanställer kundernas tips inom 

specifika områden, exempelvis ”bästa caféerna i Barcelona”. Handfasta tips som berör 

ett resmål men inte specifikt den tjänst som företaget huvudsakligen tillhandahåller, 

skapar intresse hos potentiella kunder. Någon kanske sökte på ”Café Barcelona”, men 

blev sedan inspirerad av blogginlägget och bokade in en resa hos företaget, alternativ 

tipsade någon annan, genom word of mouth.  

 

Ø Hur kan mindre företag i resebranschen använda sociala medier som en 

framstående marknadsföringskanal för att skapa ett gemensamt värde för 

både kund och företag? 

Sociala medier bygger på interaktion, kommunikation och relationer, där 

upprätthållandet av en stark relation till kunderna till stor del sker genom att alltid 

erbjuda bästa möjliga service, samt att vara tillgänglig och snabb i sitt bemötande 

gentemot kunderna i de sociala plattformarna. Språkpunkten bör kontinuerligt fortsätta 

att sträva mot att skapa en strategi som på bästa sätt utnyttjar befintliga resurser för att 

på ett framstående sätt nå ut till sina kunder och skapa en ömsesidig relation där båda 

parter är vinnare. Då Språkpunkten är ett litet företag kan marknadsföringsstrategin lätt 

hållas uppdaterad inom företaget. När kundservice dessutom är integrerad i samtliga led 

kan företaget dra nytta av den feedback som ges från kunder i form av kritik och 

förslag, för att snabbt använda denna information i syfte att förbättra och effektivisera 

sin marknadsföring utåt, samt förstås för att skapa kundvärde. 
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Då vi lever i en värld där all information blir allt mer synlig handlar sociala medier som 

marknadsföringsform till stor del om ställningstagande. De företag som vågar låta sin 

kreativa sida visas och som inte har något att dölja, bör på ett framstående sätt kunna 

använda sociala medier som ett sätt att kommunicera med kunderna, stärka relationer 

och öka kännedomen om varumärket. Eftersträvansvärt är förstås att kunderna ska vilja 

sprida information om företaget vidare till andra, i form utav tips och 

rekommendationer.  
 

Slutligen bör nämnas att utifrån relationer kan värde skapas för både kund och företag, 

vilket är nyckeln med att använda sociala medier som en framstående 

marknadsföringskanal. Genom att fråga kunderna vad de vill se mer av, exempelvis i 

form av att använda kundpaneler, kan mycket avläsas i form av vad som skapar 

kundvärde. Då Språkpunktens kunder påvisligen är intresserade av inspirerande bilder, 

blogginlägg och motivationsord, kan slutsatsen dras att det är värdeskapande 

kommunikation som företaget bör ta i beaktning. Vidare värde som kunden får utav att 

följa företaget i sociala medier är möjligheten till informationsinhämtning från andra 

kunders utlåtanden, samt möjlighet till snabb kommunikation med företaget. 

Användandet av sociala medier som en framstående marknadsföringskanal hänger 

således på företagens förmåga att skapa inlägg i sociala medier som är av värde för 

kunderna. Finns det ett intresse hos kunden att ta del av företagets 

marknadskommunikation, så som att läsa om ett intressant resmål eller om praktiska 

tips som hjälper kunden, finns det ett värde för kunden att följa företaget.  

6.1. Råd till företag 
Nedan presenteras några aspekter som kan urskiljas utifrån de fynd som framkom under 

studiens gång. Vid användning av sociala medier som marknadsföringskanal kan 

mindre företag inom resebranschen överväga ha i åtanke att: 

 

Ø Stärka varumärket i de sociala medierna genom att interagera med kunderna och 

gemensamt sprida kännedom om företagets varumärke. Plattformar som visade 

sig extra framstående i denna studie är Instagram, Facebook och bloggar. 

Ø  Använda sig av bilder och återberättande texter från personer som har besökt ett 

resmål, då det är vad som intresserar potentiella kunder mest. Således är det 
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eftersträvansvärt att samla in reseberättelser från nuvarande kunder, för att på så 

vis skapa ökad kännedom om företagets utbud såväl som varumärke.  

Ø Integrera framförallt kundserviceavdelningen och marknadsavdelningen inom 

företaget, då den feedback som ges från kunder i form av kritik och förslag 

snabbt kan användas i syfte att förbättra och effektivisera företagets 

marknadsföring utåt, samt förstås för att skapa högre kundvärde. 

Ø Finnas lättillgängligt i sociala medier samt att vara snabb i sitt bemötande mot 

kunderna, för att kunna skapa värde för kunderna i form av service. 

6.2. Begränsningar med studien 
Då den här uppsatsen bygger på en kvalitativ, induktiv fallstudie av ett mindre företag 

inom resebranschen begränsas resultatet till stor del av fallföretagets förutsättningar till 

att använda sociala medier som en framstående marknadsföringskanal. Skulle studien 

utföras på ett större företag med mer resurser att tillgå, skulle de plattformar som lyfts 

fram ha kunnat se annorlunda ut. Den här studien begränsas till de plattformar som var 

direkt kopplade till Språkpunkten och ur lämplighetsperspektiv för mindre företag inom 

resebranschen. Studien omfattar förstås av förklarliga skäl de sociala medier som finns i 

dagsläget, men då sociala medier är under ständig utveckling kan resultatet sannolikt te 

sig annorlunda om en liknande studie görs om exempelvis tre år.  

6.3. Förslag till vidare forskning 
Sociala medier inom resebranschen är fortfarande ett relativt outforskat fenomen som 

följaktligen går att studera vidare. Förslag till vidare forskning, baserat på den här 

studiens fynd är att studera andra aspekter av sociala medier inom resebranschen, så 

som; 

Ø Kvantitativ studie för att undersöka kundens perspektiv av sociala medier som 

kommunikationsväg med ett företag. Ett större antal av ett kundsegment kan 

tillfrågas vad de vill se mer av för att få ut ett värde från företag som de följer 

och intresserar sig för.  

Ø Sociala mediers framtid, risker och svängningar. Idag anses sociala medier 

övervägande i forskningen som något positivt och nödvändigt för de flesta 

företag. Utsikterna är att sociala medier som marknadsföringskanal är här för att 

stanna, men det vore intressant att studera detta ur en annan vinkel. 
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Figurer 
	  
Figur 1: Författarens dispositionsmodell.  

 

Figur 2: Författarens operationaliseringsmodell. 

 

Figur 3: Baserad på ”Popular Communication Venues”, Schlinke & Crain, 2013:88. 

 

Figur 4: Baserad på ”The basic marketing relationship”, Gummesson, 2008:5. 

 

Figur 5: Baserad på ”A network of relationships”, Gummesson, 2008:6. 

 

Figur 6: Baserad på ”Stages in consumer decision-making and evaluation of services”, 

Wilson et al., 2008:31. 

 

Figur 7: Författarens konceptuella referensram. 

 

Figur 8: ”Sociala medier på Språkpunkten”. Författarens tabell, baserad på Österberg, 

2014-05-19). 
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Bilaga 1. 
Intervjuguide 
Följande diskussionspunkter användes vid samtliga intervjuer med respondenterna på 
Språkpunkten, 2014-04-08. Rubrikerna är de frågor som intervjuaren huvudsakligen 
önskade diskutera och följdfrågorna fanns med som mall till intervjuaren, för frågor 
som var av vikt att samla information om för den empiriska insamlingen.  
 
Presentation av respondent och arbetsområde.  
Sociala medier och dess framfart. 

- När började Språkpunkten använda de olika plattformarna, i vilken utsträckning 
används de, samt hur ofta?  

 
Ny marknadsföringsform. 

- Uppfattningar om sociala medier som marknadsföringsform?  
- Har de ersatt andra traditionella kanaler?  
- I vilken utsträckning använder Språkpunkten sociala medier som 

marknadsföringskanal?  
 

Word of mouth.  
- Synpunkter på hur sociala medier är som kommunikationskanal?  
- Hur aktiva är Språkpunkten i de olika sociala medierna? 

 
Strategi. 

- Finns det någon policy/ strategi för användandet av sociala medier, samt 
eventuell skadereducering?  

- Vad är syftet och målet med sociala medier?  
 
Kundrelationer och värdeskapande för kunden genom sociala medier. 

- Hur arbetar Språkpunkten för att skapa värde för användarna (kunderna) i de 
olika sociala medierna?  

- Kontroll/uppföljning av vad kunderna vill se i sociala medier?  
 
Vilka använder sociala medier inom företaget?  

- Vem/vilka har ansvar för vad som publiceras?  
- Hur mycket tid uppskattar ni läggs ner på sociala medier?  

 
Hur når Språkpunkten ut till kunderna?  

- Vart hittar ni kunderna?  
- Segmentering?  

 
Risker med sociala medier? 
 
Framtidsvisioner.  

- Vad tror ni om sociala mediers framtid? 
- Framtidsvisioner för företaget?  

Statistik.  


