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Sammanfattning 
Titel: Sociala medier som kommunikationskanal 

Författare: Elias Carlsson & Martin Vernersson 

Handledare: Kaisa Lund 

Kurs: Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) 

 

Syfte 

Vårt syfte är att beskriva och analysera hur tjänsteföretag kommunicerar via sociala 

medier gentemot kunder samt vilka problem de kan uppleva med att kommunicera via 

sociala medier. För att kunna besvara vårt syfte har vi utformat två forskningsfrågor: 

Hur kan ett tjänsteföretag kommunicera via sociala medier? Vilka problem skulle ett 

tjänsteföretag kunna uppleva med att kommunicera via sociala medier? 

 
Metod 

Vårt arbete följer en kvalitativ forskningsmetod med syfte att ge en djupare förståelse 

inom det valda forskningsområdet. Vi har utgått ifrån en abduktiv ansats då vi har 

växlat mellan att utgå ifrån empiri och teori. Materialinsamlingen har skett genom 

primära samt sekundära källor där empirin har präglats av semistrukturerade intervjuer. 

För att få ett så brett perspektiv som möjligt har vi utgått ifrån intervjuer med sex 

tjänsteföretag med olika verksamheter samt två intervjuer med utomstående konsulter. 

 

Slutsatser 

I vår uppsats har vi kommit fram till att de tjänsteföretag som har präglat vår 

datainsamling främst har använt sig av annonsering på Facebook i sin kommunikation 

via sociala medier. Samtidigt som ingen av de utvalda tjänsteföretagen har haft någon 

uttalad strategi som de måste följa i sin kommunikation via sociala medier har deras 

främsta syfte handlat om att sprida information kring erbjudanden samt kring deras 

verksamhet. Vi har dessutom kunnat konstatera att framförallt tidsbegränsningen och 

sociala mediers funktionalitet har upplevts som ett problem av flera tjänsteföretag. 

Utöver detta har merparten av tjänsteföretagen förklarat att de överlag har upplevt att de 

har mindre kontroll via sin kommunikation på sociala medier.  

 
Nyckelord: Sociala medier, tjänsteföretag, kommunikation, kanaler, marknadsföring, 

problem, kontroll. 
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Abstract 

The purpose with this study is to describe and analyze how service companies 

communicate via social media against customers and what problems they can 

experience by communicating via social media. In order to answer our purpose, we have 

designed two research questions: How can a service company communicate via social 

media? What problems could a service company experience by communicate via social 

media? 

 

Our study follows a qualitative research method with the purpose of giving the reader a 

deeper understanding of the chosen area of research. We have assumed an abductive 

research approach since we are switching between the use of empiricism and theory. 

The material has been collected through primary and secondary sources were the 

empirical data consists of semi-structured interviews. In order to get a as broad 

perspective as possible, we have assumed interviews with six service companies in 

different categories as well as two interviews with external consultants. 

 

In our paper, we have come to the conclusion that the service companies that has 

characterized our data collection mainly has used advertising on Facebook in their 

communication via social media. While none of the selected service companies had no 

explicit strategy which they must follow when communicating via social media, their 

main focus have been centred on disseminating information about their offers and about 

their business. We have furthermore found that especially time constraints and social 

media functionality has been perceived as a problem by a number of service companies. 

In addition, the majority of service companies stated that they generally have 

experienced that they have less control via their communication on social media. 

 

Key Words: Social media, service companies, communication, channels, marketing, 

problem, control. 
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt kommer vi att presentera en bakgrund kring vårt 

forskningsämne. Därefter kommer vi att presentera en problemdiskussion som kommer 

att leda fram till vår problemformulering och våra forskningsfrågor. Efter det kommer 

vi att beskriva syftet med uppsatsen innan vi avslutningsvis presenterar de 

avgränsningar vi har haft i vårt arbete. 

 

1.1 Bakgrund 

Vad är det första du gör på morgonen? Vi gissar på att du kollar din Facebook eller ditt 

Twitterflöde? 

 

Sociala medier har fått en allt större betydelse i människors vardag och idag finns det ett 

flertal tjänster etablerade som både företag och privatpersoner kan ansluta sig till. 

Sociala medier är ett samlat begrepp för flera typer av webbplatser och andra tjänster på 

internet enligt Johansson (2013). Användare kan skapa kontakter, utforma sitt eget 

innehåll samt bilda nätverk med andra. Det som utmärker de flesta typerna av sociala 

medier är upprättandet av medlemskap samt att det krävs en inloggning (ibid.). Sociala 

medier är idag en självklarhet för väldigt många privatpersoner och används 

kontinuerligt av bland annat myndigheter, intresseorganisationer, företag och politiska 

partier (Statens Medieråd, 2015). Det kan dock vara svårt att veta hur mycket av 

innehållet som är sant i sociala medier och det kan ibland vara otydligt vem avsändaren 

är samt vad kommunikationen har för syfte. Sociala medier har utan tvivel bidragit till 

nya möjligheter för människor att kunna ta del av andras åsikter samtidigt som det har 

blivit lättare att uttrycka sina egna (ibid.). Att människor idag är allt mer uppkopplade 

betyder också att de får ta del av allt mer information vilket kan ha negativa 

konsekvenser i form av att det försvårar för användarna att selektera ut vad som är 

viktig information för dem.  

 

Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter och Instagram anses enligt Bernhardt & Strandh 

(2015) vara de viktigaste kanalerna inom sociala medier samtidigt som kanalerna Vine1 

och Snapchat2 ökar när det handlar om att nå ut till yngre målgrupper. Sociala medier 

                                                 
1 http://help.vine.co/aboutvine 
2 https://www.snapchat.com/ads 
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kan öka människors intresse kring ett företag, få folk att besöka deras hemsida, påverka 

hur deras varumärke uppfattas och kan dessutom bidra till att företag kan förstärka sina 

kundrelationer (Sjölin u.å.). Det är viktigt att företag är aktiva på sociala medier för att 

de på så vis kan optimera sin sökmotor. Företag oberoende av storlek har idag börjat 

använda sig av sociala medier som ett sätt att kommunicera enligt Hanna, Rohm & 

Crittenden (2011). Sociala medier har samtidigt förändrat internet från att vara en 

plattform för kunskap till att vara en plattform för inflytande. Statistiska Centralbyråns 

(2013) undersökning visar att de företag som använder sig mest av sociala medier är 

företag inom informations- och kommunikationsbranschen följt av företag inom hotell 

och restaurangbranschen. 

 

I jämförelse med detta visar Statistiska Centralbyrån (2014) i sin undersökning, som 

inriktar sig på företag som har tio eller fler anställda, att 80% av de undersökta 

företagen använder sig av någon form av social mediekanal i sitt arbete. Petersson 

(2010) hänvisar i sin artikel i Dagens Nyheter till en undersökning gjord av Regus3 där 

företag från 75 länder deltog. Frågorna som ställdes var kopplade till hur företagen 

använder sociala medier. Undersökningen visar att mer än hälften av de tillfrågade 

företagen hade gått med i intressegrupper och lika många använder sociala medier för 

att hämta in viktig affärsinformation (ibid.). Fyra av tio av de svenska företagen medgav 

också att de har fått nya kunder via sociala medier. Flera olika experter anser enligt 

Subramanyan (2013) att sociala medier kommer att fortsätta växa som ett försäljnings- 

och kundverktyg. De anser även att mindre företag måste våga experimentera och 

anamma nya plattformar samt att detta även är den mest kostnadseffektiva metoden att 

nå ut till kunder. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Shenghua, Wu, & Ling (2013) blir det allt mer vanligt att företag använder 

sociala medier som ett verktyg för att kunna bidra med service och kunna interagera 

med sina kunder. Samtidigt beskriver Blackshaw & Nazzaro (2004) sociala medier som 

en variation av ny information och nya källor som kunder använder för att kunna sprida 

information till andra kunder om exempelvis en produkt, ett varumärke, en service eller 

ett problem. Konsumenters möjligheter att kommunicera med varandra leder till att 

företag har en begränsad kontroll över innehållet som kommuniceras och hur 
                                                 
3 http://www.regus.se/about-us/index.aspx 
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informationen om dem sprids (Mangold & Faulds, 2009). Detta påstående styrks även 

av Vollmer & Precourt (2008) som hävdar att konsumenter har kontrollen, samtidigt 

som konsumenter har större kommando över sin mediekonsumtion och har mer tillgång 

till information än de hade tidigare. Kaplan & Haenlein (2009) hävdar även de att 

företag idag har betydligt mindre kontroll över den information som finns tillgängliga 

om dem på internet och många företag känner sig obekväma med att verka i en värld där 

konsumenter kan prata fritt sinsemellan. Företag blir allt mer “förvisade” till sidan om, 

det vill säga, de blir istället observatörer och har i vissa fall varken chansen, kunskapen 

eller rättigheterna att ändra eller ta bort kommentarer som publicerats av deras 

konsumenter. Munnukka & Järvi (2013) poängterar samtidigt att även fast 

användningen av marknadskommunikation och sociala medier ökar bland företag till 

viss del, tvekar många företag att använda sig av sociala medier på grund av att de 

upplever en risk med att använda sig av detta. 

 

Samtidigt påstår Steinman & Hawkins (2010) att sociala mediers möjlighet att förenkla 

kommunikation mellan parter har underlättat för företag att sprida information och 

främja sitt varumärke. Det kan emellertid också leda till att det blir enklare för en tredje 

part att missbruka företagets märke och upphovsrätt. Företag måste även se till att den 

information som marknadsförs är sanningsenlig och korrekt, precis som vid 

marknadsföring i andra kanaler (ibid.). Sociala medier är även en användbar plattform 

för företag där de kan förmedla information om nya produkter och tjänster. Det är dock 

oundvikligt för företagen att inte inkludera en tredje part, där även kunder inkluderas. 

Kampanjer där kunder tillåts och i många fall uppmanas sprida budskapet om företaget 

vidare kan vara riskabelt för företag då de kan hållas juridiskt ansvariga för innehållet 

(ibid.). Därför är det viktigt att företaget vidtar rättsliga åtgärder för att förebygga 

rättliga problem. Det är även möjligt för företag att begränsa läsarens delaktighet på 

flera sociala medier genom inställningar på de olika sociala mediekanalerna.  

 

Aula (2010) påstår även han att till skillnad från exempelvis tidningar och TV är det 

svårare att hantera innehållet i sociala medier vilket innebär för organisationer att det i 

stort sett är omöjligt för dem att styra vad som sägs om dem. Gu & Ye (2014) menar att 

dagens växande användning av sociala medier skapar nya utmaningar för 

tjänsteleverantörer. Innan tillkomsten av sociala medier var det vanligt att en kund 

vände sig till företaget privat vid eventuella klagomål. Idag är det vanligare att kunder 



  
 

 4 

sprider sitt missnöje på sociala medier istället för att ta kontakt med företaget 

personligen (ibid.). Därmed kan dålig publicitet spridas lättare vilket sätter press på 

tjänsteleverantören att besvara kommentarerna på ett öppet forum. Harrison-Walker 

(2001) menar att företagen måste anpassa svaren som skrivs på sociala medier med 

syfte att besvara den dåliga kritiken. Detta med tanke på att budskapet är publikt och 

även kan beskådas av andra kunder. Forskaren hävdar även att missnöjda kunder är mer 

benägna att engagera sig i ”Word of Mouth-kommunikation” jämfört med belåtna 

kunder.  

 

1.3 Problemformulering & forskningsfrågor 

Den tidigare forskningen som har gjorts kring hur företag kommunicerar via sociala 

medier och vilka problem som detta kan medföra för företag tenderar att rikta in sig på 

framförallt företag i allmänhet. I och med detta ser vi att det finns ett befintligt 

kunskapsglapp gällande huruvida tjänsteföretag kommunicerar via sociala medier. Vi 

vill därför undersöka detta och se vilka problem som tjänsteföretag kan uppleva med 

denna typ av kommunikation. Den tidigare vetenskapliga forskningen som har 

publicerats förstärker att ämnet kring kommunikation och upplevda problem med 

sociala medier är ett aktuellt problem som är värt att utforska ytterligare. Med bakgrund 

av detta mynnar vårt problemområde ut i två forskningsfrågor som vi anser är relevanta 

att beröra för att kunna besvara uppsatsens syfte: 

1. Hur kan ett tjänsteföretag kommunicera via sociala medier? 

2. Vilka problem skulle ett tjänsteföretag kunna uppleva med att kommunicera via 

sociala medier? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva och analysera hur tjänsteföretag kommunicerar via sociala 

medier gentemot kunder samt vilka problem de kan uppleva med att kommunicera via 

sociala medier. Detta gör vi genom en kvalitativ studie bestående av sex stycken 

personliga intervjuer med olika typer av tjänsteföretag samt två personliga intervjuer 

med externa konsulter som har en djup kunskap kring kommunikation och sociala 

medier. 
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1.5 Avgränsningar & förklaringar 

En avgränsning i vårt arbete är att vi har valt att samla in vår empiri från först och 

främst tjänsteföretag i Kalmar med omnejd. På grund utav en viss tidsbegränsning har 

vi selekterat ut de företag och intervjupersoner som vi tror kan bidra till relevant data 

för vårt forskningsområde. Vi kommer dessutom inte att dra några generella slutsatser i 

vår uppsats utan kommer istället att presentera vissa tendenser som vi har sett i vår 

undersökning. Vi har valt att begränsa oss mot tjänsteföretag och kommer inte att beröra 

produktföretag eller andra typer av företag. De teorierna som vi kommer att beröra och 

avgränsa oss till i arbetet är främst teorier kring tjänsteföretag, marknadskommunikation 

och kanaler, digital marknadsföring samt olika teorier kring sociala medier.  
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2 Metod 
Metodavsnittet kommer att inledas med en presentation av olika vetenskapliga synsätt. 

Därefter redogör vi för de vanligaste forskningsmetoderna och forskningsansatserna 

och ger en förklaring till vårt val av metod och ansats. Vi kommer även att presentera 

teorier kring informationsinsamling och redogöra för uppsatsens primär- och 

sekundärdata. Sedermera kommer vi att beskriva vår analysmetod följt av en 

beskrivning av reliabilitet och validitet och hur dessa begrepp kopplas till vår uppsats. 

Kapitlet kommer att avrundas med en sammanfattning av kritik mot vår valda 

forskningsmetod. 

 

2.1 Hermeneutik & Positivism 

Patel & Davidson (2011) nämner att det idag finns flera olika vetenskapliga synsätt som 

både har likheter och skillnader. Hermeneutik, som betyder tolkningslära, är ett 

vetenskapligt synsätt som innebär att man tolkar, studerar och strävar efter att förstå 

grunden för människans existens. Hermeneutiken står ofta för kvalitativa 

tolkningssystem och förståelsesystem. Detta vetenskapliga synsätt tillämpas ofta inom 

kultur, human- och samhällsvetenskap och kopplas dessutom till en mer öppen, 

subjektiv och engagerad forskarroll (ibid.). Positivismen har enligt Bryman & Bell 

(2005) en kunskapsteoretisk ståndpunkt och Patel & Davidson (2011) beskriver hur 

positivismen har empiriska och naturvetenskapliga rötter. Bryman & Bell (2005) menar 

att de vetenskapliga synsätten skiljer sig främst genom att positivismen fokuserar på 

förklaringar av det mänskliga beteendet jämfört med det hermeneutiska synsättet som 

istället fokuserar på förståelse av det mänskliga beteendet. Vi har valt att utgå ifrån det 

hermeneutiska vetenskapliga synsättet eftersom öppenhet, subjektivitet och 

engagemang skulle komma att spegla vår undersökning. 

 

2.2 Forskningsmetod 

Det finns enligt Bryman & Bell (2005) två olika forskningsmetoder, den kvalitativa och 

den kvantitativa. Författarna hävdar att den kvalitativa forskningen är induktiv och 

tolkande och att i kvalitativa studier ligger det största fokuset på insamlingar och 

analyser av data på ord istället för mängd och mätning. Andersen (1994) påpekar att de 

kvalitativa metodernas utgångspunkt är att fenomen inte går att mäta eller väga eftersom 

varje fenomen består av en unik kombination av egenskaper. Valet av forskningsmetod 
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beror bland annat på vilket undersökningsämne man väljer, hur man uppfattar det valda 

ämnet och vilket syfte man har med undersökningen. Samtidigt påstår Patel & Davidson 

(2011) att till skillnad från kvantitativa metoder som oftast innebär att man endast 

tillhandahåller snuttifierade kunskaper är syftet med de kvalitativa metoderna att få en 

djupare kunskap kring undersökningarna.  

 

Patton (2002) styrker detta resonemang och förklarar att kvalitativa forskningsmetoder 

främjar studier som går in på djupet och mer detaljerat och att kvalitativa studier inte är 

tvungna att följa strikta förutbestämda riktlinjer. Dessutom ger de kvalitativa 

forskningsmetoderna en djupare förståelse kring ett fåtal människor eller objekt 

samtidigt som de kvalitativa forskningsmetoderna innebär att man inte drar några 

generella slutsatser. När det gäller de kvantitativa metoderna krävs det däremot 

standardisering för att varierande erfarenheter och individers olika perspektiv inte ska 

påverka förutbestämda svarskategorier (ibid.). Till skillnad från de kvalitativa 

forskningsmetoderna ger de kvantitativa metoderna en bredare och ett mer generaliserat 

resultat. Vi antog en kvalitativ forskningsmetod eftersom bilden skulle komma att vara 

delvis subjektiv då kvalitativa studier tenderar till att bli det och för att uppnå syftet 

behövde våra respondenter få en möjlighet att inte endast svara på standardiserade 

frågor. 

 

2.3 Forskningsansats 

De tre forskningsansatserna som huvudsakligen används vid framtagning av teori och 

empiri är den deduktiva, induktiva samt den abduktiva (Bryman & Bell, 2005). Den 

deduktiva ansatsen är det vanligaste tillvägagångssättet när forskare jämför teori och 

verklighet inom samhällsvetenskap. I detta tillvägagångssätt är teorin redan etablerad 

innan man börjar forskningen. Den deduktiva ansatsen brukar kopplas ihop med 

kvantitativa forskningsmetoder (ibid.). Den utgår ifrån befintliga teorier och principer 

som forskaren sedan kan dra slutsatser ifrån (Patel & Davidson, 2011). Därefter skapas 

hypoteser som kan testas empiriskt. Objektiviteten anses kunna stärkas i en deduktiv 

ansats enligt Patel & Davidson (2011) eftersom utgångspunkten tas ifrån redan 

existerande teori. Därmed blir forskningen i mindre grad påverkad av forskarens 

subjektiva perspektiv. Teorin beskriver ett enskilt fall av intresse och utgår ifrån en 

generell regel som forskaren menar gäller under fallets gång (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Detta gör även att teorin anses mindre riskfylld att använda i jämförelse med 
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exempelvis en induktiv ansats. Den utgår även mer ifrån att förstå fakta än att förklara 

den. Med en induktiv ansats skapas teorin istället som ett resultat av forskningen 

(Bryman & Bell, 2005). Således använder sig induktiva forskare ofta av teoribildning på 

empirisk grund. Den induktiva ansatsen brukar kopplas ihop med kvalitativa 

forskningsmetoder och utgår till skillnad från en deduktiv ansats inte från en generell 

regel från början. Reglerna i en induktiv ansats tas istället fram utifrån en destillation av 

iakttagelser (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den anses av författarna som ett mer 

riskfyllt tillvägagångssätt då forskarna utgår ifrån att enskildheter från ett fall ska forma 

en sanning som gäller för flera, vilket inte behöver vara korrekt. Den anses även riskfull 

att använda eftersom den utgår ifrån en speciell tidpunkt, situation eller grupp av 

människor (Patel & Davidson, 2011). Det är också ofrånkomligt att forskarens enskilda 

tankar och idéer kommer påverka forskningen. 

 

En abduktiv ansats är enligt Alvesson & Sköldberg (2008) ett tillvägagångssätt som 

tillämpas mycket vid fallstudiebaserade undersökningar. Ansatsen anses av Patel & 

Davidson (2011) vara en kombination av den deduktiva och induktiva ansatsen. Där 

utgår forskaren utifrån ett enskilt fall för att sedan ta fram ett hypotetiskt mönster för att 

förklara fallet. Därmed kan detta första steg liknas vid ett induktivt handlingssätt. I 

andra steget jämförs detta mönster med andra fall och blir därmed ett deduktivt 

tillvägagångssätt. I detta steg tillåts hypotesen bli mer generell då den kan appliceras på 

flera fall (ibid.). Risken med detta handlingssätt är som med den induktiva strategin att 

forskningen kan påverkas av forskarens tidigare erfarenheter och utesluter andra 

tolkningar. Fördelen är däremot att forskaren inte låser sig vid en teori som fallet kan bli 

vid en strikt deduktiv eller induktiv ansats. Under uppsatsens gång har vi försökt utgå 

ifrån en induktiv ansats där vi främst har haft det empiriska materialet från intervjuer 

som utgångspunkt för uppsatsen. Den förförståelse som vi redan innehar har dock 

kommit att påverka arbetet till viss del. Därför anser vi att uppsatsen kan relateras till en 

abduktiv ansats med kombination från både den deduktiva och den induktiva ansatsen. 

 

2.4 Informationsinsamling 

Patel & Davidson (2011) hävdar att det finns ett flertal sätt att samla in information på 

för att man ska kunna besvara sina frågeställningar. Intervjuer, enkäter, attitydskalor, 

observationer, dokument och tester är ett antal exempel på metoder för 

informationsinsamling. Andersen (2012) delar in metoderna för datainsamling beroende 
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på ifall data är kvalitativ, kvantitativ, primär eller sekundär. Kvalitativ data 

representeras av bland annat texter, filmer, föremål och fotografier medans kvantitativ 

data istället består av siffror eller tal (ibid.). Författaren menar att kvalitativ data 

exempelvis skulle kunna vara inspelade intervjuer, antecknade svar från ett 

frågeformulär utan några bestämda svarskategorier samt observationsanteckningar. 

Primärdata räknas till den data som forskaren själv har samlat in samtidigt som 

sekundärdata representerar det som har samlats in av andra personer eller institutioner. 

 

2.4.1 Primärdata 

Det som vanligtvis är kännetecknande för kvalitativa intervjuer är att de oftast har en 

lägre grad av strukturering som innebär att intervjupersonen får svara på frågorna med 

sina egna ord (Patel & Davidson, 2011). Parallellt med detta skiljer Bryman & Bell 

(2005) på semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer och anser att dessa 

är de två viktigaste typerna av kvalitativa intervjuer. Ostrukturerade intervjuer kan 

innebära att forskaren skriver minnesanteckningar som stöd under genomgången av 

utvalda teman under en intervju (ibid.). Denna form av kvalitativ intervjumetod kan 

innebära att den som intervjuar någon endast ställer någon fråga som intervjupersonen 

därefter får lov att svara på och tala helt fritt kring. Det enda som intervjuaren kan 

reagera på i dessa fall är de svar som anses vara värda en följdfråga till respondenten 

(ibid.).  

 

En semistrukturerad intervju innebär att forskaren ofta har en så kallad intervjuguide 

som stöd för att de teman som anses vara relevanta berörs under intervjun (Bryman & 

Bell, 2005). De frågorna som ingår i intervjuguiden behöver inte nödvändigtvis komma 

i samma ordning som de står under intervjuerna med forskarens respondenter (ibid.). 

Utöver detta har intervjuaren möjligheten att ställa andra frågor under intervjuns gång 

som berör något som intervjupersonen har sagt. Vår primärdata utgörs av 

semistrukturerade intervjuer och vi har utformat två intervjuguider för detta som utgår 

ifrån vår konceptuella referensram. En intervjuguide som är till för de utomstående 

konsulter som vi har valt att intervjua och ytterligare en intervjuguide som har använts i 

intervjuerna med de respondenter som jobbar på tjänsteföretag och som har besvarat hur 

det ser ut för deras verksamhet. 
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2.4.2 Urval 

I de fall där forskarens frågeställningar handlar mycket om teman eller problem som är 

relevanta för ett flertal miljöer är informella, kvalitativa intervjuer en användbar och 

praktisk metod för forskaren (Repstad, 2007). Intervjupersonerna som forskaren väljer 

bör ha någonting gemensamt som gör att de blir relevanta för forskarens 

frågeställningar. Urvalskriteriet för vilka forskaren intervjuar grundar sig alltid på ifall 

personen ifråga kan bidra med bra och relevant information bestående av exempelvis 

attityder, åsikter, kunskap eller erfarenheter (ibid.). Intervjupersonerna ska samtidigt i så 

stor utsträckning som det är möjligt skilja sig åt gällande exempelvis ålder, kön eller 

position för att forskaren ska kunna få ett brett underlag som ökar sannolikheten för att 

forskaren kan få en bred och generell bild utifrån intervjuerna. Enligt Bryman (2008) 

rekommenderar de flesta forskare att ett målinriktat urval är lämpligt för forskare som 

utför en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Ett målinriktat urval är av 

strategisk karaktär och innebär att forskaren försöker hitta en överensstämmelse mellan 

sina forskningsfrågor och urvalet (ibid.). Detta innebär att forskaren väljer de 

respondenter som är relevanta för forskningsfrågorna. 

 

Vi valde våra intervjupersoner utifrån en strategisk synpunkt. Vi intervjuade åtta olika 

respondenter som vi ansåg tillsammans kunde ge oss en bra grund för att besvara våra 

forskningsfrågor samt vårt syfte. Våra första intervjupersoner består av två externa 

konsulter som gav en objektiv synvinkel på vårt forskningsområde. Den första 

respondenten gav oss en mer generell bild om sociala medier samtidigt som vår andra 

respondent gav oss en objektiv bild kring tjänsteföretag och sociala medier. Vi valde att 

utgå ifrån trattmodellen och startade därför brett med en generell intervju kring 

kommunikation i sociala medier för att sedan smalna av till en mer generell bild kring 

kommunikationen i sociala medier hos tjänsteföretag. Vår resterande primärdata består 

av intervjuer med respondenter som gav en subjektiv bild utifrån deras organisation. För 

att vi skulle få en så bred bild som möjligt valde vi att intervjua sex olika typer av 

tjänsteföretag där deras gemensamma nämnare var att de alla är aktiva på sociala medier 

och därför relevanta för vår undersökning. Intervjupersonerna har skiljt sig åt i ålder, 

yrkesposition, kön och erfarenhetsmässigt för att vi skulle få en så bred och trovärdig 

empiri som möjligt. Insamlingen av primärdata gick väldigt smidigt och vi har inte 

upplevt några hinder alls gällande detta. 
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De vi har valt att intervjua är: 
x Camilla Dopson. Kommunikatör på Kalmar Science Park AB. 

x Tina Sayed Nestius. Kommunikationskonsult på Nestius Kommunikation. 

x Åsa Holmkvist. Fastighetsmäklare på Pontuz Löfgren AB. 

x Karin Lagerlöf. Marknadschef- och affärsutvecklare på KalmarÖland Airport AB. 

x Thomas Kjellström. Marknads- och försäljningschef på Strand Hotell Borgholm AB. 

x Eva Milesson. Marknads-, event- och försäljningsansvarig på Stufvenäs Gästgiveri. 

x Julia Hjertqvist. Marknadsförare och Turnéläggare på Byteatern Kalmar Länsteater. 

x Roland Rahhal. Grundare av Nöjesgruppen Kalmar. 

 

2.4.3 Sekundärdata 

Tantawi (2014) definierar sekundärdata som data insamlad av en annan person än den 

som använder den i undersökningen och den kan vara både kvalitativ och kvantitativ. 

Vartanian (2011) hävdar att insamlad data oftast är det bästa sättet att samla in 

information angående en hypotes men att detta inte alltid är det mest ekonomiska eller 

praktiskt genomförbara. Användningen av mycket sekundärdata är därför ett annat 

alternativ som också ger forskarna tillgång till information som inte hade varit 

tillgänglig vid primär datainsamling (ibid.). Stora institutioner har exempelvis lättare att 

hämta in stora kvantiteter data än mindre organisationer. Därför ger sekundär 

datainsamling mindre organisationer en chans att ta del av information som de annars 

inte skulle kunnat ta del av enligt Vartanian (2011). Sekundärdata kan inkludera 

information som undersökts för att kunna besvara en forskningsfråga förutom den 

primära. Över tid har sekundärdata blivit allt mer rikare i och med att metoderna blivit 

förfinade enligt Vartanian (2011). Författaren menar även att användningen av 

sekundärdata har ökat med tiden.  

 

Detta beror enligt Tantawi (2014) på att internet har gjort informationen mer 

lättillgänglig och underlättat för folk att sprida informationen vidare. Undersökningen 

behöver inte vara genomförd av en forskare för att vara sekundärdata utan det kan vara 

insamlat av ett företag eller annan organisation (Bryman & Bell, 2005). Fördelarna med 

att använda sekundärdata är bland annat att forskarna får mer tid över till dataanalys 

samtidigt som de kan återanalysera tidigare data och komma fram till nya slutsatser. 

Genom att göra informationen tillgänglig för många människor via databaser kan även 

tolkningar göras på andra sätt än vad huvudsyftet med informationen ursprungligen var. 

En nackdel med sekundärdata som Tantawi (2014) för fram är bristen på kontroll som 
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forskare har över frågorna som ställs i data. Kvaliteten i en kvalitativ undersökning kan 

också bli lidande om inte den sekundära data som tas upp har en beskriven 

dokumentation som gör att forskaren vet att informationsinsamlingen har gått rätt 

tillväga (ibid.). Även Bryman & Bell (2005) hävdar att begränsningarna med 

sekundärdata är få men att den låga kontrollen av datakvalitet är en av dessa. Författarna 

hävdar att det kan vara svårt att hitta sekundärdata med de bestämda nyckelvariabler 

som forskare är ute efter. Vår sekundärdata består framförallt av noggrant utvalda 

teorier från böcker som funnits tillgängliga på Universitetsbiblioteket i Kalmar. Vi har 

dessutom använt oss av vetenskapliga artiklar som främst är inhämtade via 

Universitetsbibliotekets sökmotor “Onesearch”4. De artiklar som inte hämtats därifrån 

har tagits från andra vetenskapliga databaser. Vi har även tagit information från 

relevanta hemsidor som är kopplade till problemområdet. Dessutom har vi även valt att 

applicera teorier med olika synvinklar för att kunna få ett så brett perspektiv som 

möjligt. 

 

2.5 Analysmetod 

Enligt Andersen (2012) är graden av tidsanvändning och trovärdighet det som skiljer 

den kvalitativa analystekniken från de kvantitativa. Analyser av kvalitativ data skriven i 

text av exempelvis intervjuer eller i form av filmer, ljudband eller föremål tar betydligt 

längre tid än att analysera kvantitativ data bestående av siffror (ibid.). Nackdelarna med 

att analysera kvalitativa undersökningar är att forskaren snabbt får ett stort klumpigt 

datamaterial som bland annat bygger på beskrivningar av intervjuutskrifter, 

fältanteckningar och så vidare (Bryman & Bell, 2005). Till skillnad från kvantitativ 

analys, tenderar den kvalitativa analysen att inledas då redan viss data samlats in av 

forskaren som sedan påverkar nästkommande data i insamlingsprocessen. Detta är något 

som bland annat gäller för de mest vanliga typerna av analystekniker för kvalitativ 

forskning, nämligen grundad teori och analytisk induktion (ibid.).  

 

Analytisk induktion innebär att forskaren definierar en vetenskaplig frågeställning och 

därefter formulerar hypotetiska förklaringar av det befintliga problemet för att sedan 

börja samla in data (Bryman & Bell, 2005). Skulle forskaren mötas utav data som inte 

passar den befintliga hypotesen, omdefinierar forskaren sin hypotes för att utesluta 

eventuella avvikelser. Forskaren kan även välja att omformulera sin hypotes och 
                                                 
4 http://lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser/onesearch 
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därefter fortsätta med datainsamlingen (ibid.). Den data som forskaren samlar in bör 

vara mångfaldig för att en viss data ska kunna ifrågasättas av hypotesen eller teorin. 

Grundad teori innebär däremot att det finns ett nära samband mellan analys, 

datainsamling samt teori (ibid.). Denna analysmetod innebär att metoden riktas in på 

utveckling av en specifik teori på grundval av en viss data. Synsättet i grundad teori är 

antingen iterativt eller rekursivt som innebär att insamlingen av data samt analysen av 

data sker samtidigt och växelvis med varandra. Vi började att analysera vårt material 

väldigt tidigt och valde att korta ner vår stora mängd data för att sedan kunna hitta 

gemensamma mönster både i teorin och i empirin. Vi har noggrant kontrollerat att all 

empirisk data analyserats ihop med lämplig teori som presenterats i vårt arbete.  

 

2.6 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som ofta figurerar inom forskning enligt 

Bryman & Bell (2005). Samtidigt menar Patel & Davidson (2011) att dessa begrepp är 

väsentliga för ett forskningsarbetes trovärdighet. Begreppen är i första hand 

sammankopplade till de mått som används av forskaren och i andra hand till den 

forskningsdesign som används (Bryman & Bell, 2005). Reliabiliteten kan även 

benämnas tillförlitlighet och handlar om huruvida en undersöknings resultat förblir 

detsamma om det skulle genomföras på nytt. Genom att göra detta kan forskaren 

konstatera eller utesluta om undersökningen påverkats av tillfälliga förutsättningar som 

existerade vid det första tillfället (ibid.). Reliabiliteten blir oftast aktuell vid en 

kvantitativ forskningsansats då forskaren är intresserad av ifall ett mått kan anses vara 

stabilt eller inte. Vid en kvalitativ undersökning bör reliabiliteten istället ses i relation 

till den speciella situation som råder vid undersökningstillfället. Reliabilitet handlar 

även om att undersökningen ska genomföras på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 

2011). 

 

Validitet är enligt Bryman & Bell (2005) ett av de viktigaste forskningskriterierna i 

många avseenden. Validitet handlar om att bedöma om slutsatserna som utvecklats 

under arbetets gång hänger ihop. Trovärdighet är enligt författarna grundkriteriet för hur 

bra en kvalitativ undersökning är. Bryman & Bell (2005) menar att begreppet pålitlighet 

i en kvalitativ undersökning är synonym för reliabilitet i kvantitativa studier och 

representerar en beskrivning av hur forskningsprocessen har gått till. De menar också att 

forskare som gör kvalitativa studier istället bör använda begreppen tillförlitlighet, 
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pålitlighet, bekräftelse samt överförbarhet eftersom validitet och reliabilitet har sina 

rötter i kvantitativa undersökningar. Tillförlitlighet handlar om hur sannolikt ett resultat 

är och motsvarar intern validitet inom kvantitativa undersökningar (ibid.). Pålitlighet 

handlar liksom reliabilitet om att se ifall en undersökning ger samma resultat ifall 

samma studie görs vid ett senare tillfälle. Bekräftelse handlar om hur forskarens egna 

värderingar och idéer har påverkat undersökningen samtidigt som överförbarheten 

handlar om ifall resultatet kan användas i andra situationer och är en motsvarighet till 

intern validitet. 

 

Vi har under arbetets gång spelat in intervjuerna efter samtycke med intervjupersonerna. 

Detta för att på ett så precist sätt som möjligt återge respondenternas svar på 

intervjufrågorna. Som bilagor har vi även inkluderat våra intervjuguider som använts i 

de personliga intervjuer som genomförts. Detta för att ge läsaren en transparent bild av 

vilka frågor som ställts respondenterna. Under arbetets gång har vi även använt oss av 

vetenskapliga böcker och artiklar där forskarna har liknande teorier men även säger 

emot varandra. Detta har vi gjort för att ge läsaren ett bredare teoretiskt perspektiv om 

ämnet. Detta teoretiska material jämfört med det insamlade empiriska materialet anser 

vi ger uppsatsen en ökad trovärdighet. Påståendet stärks även av att vi har valt 

intervjupersoner som anses vara relevanta för att ge ett tydligt svar på uppsatsens syfte 

genom att vi har valt respondenter som representerar olika sorters tjänsteföretag i 

Kalmarregionen.  

 

2.7 Metodkritik 

Kritiken mot de kvalitativa metoderna är att det främjar subjektivitet och att den 

insamlade fakta och analysen i allt för hög grad är styrda av individerna (Andersen, 

1994). Kvalitativa forskningsmetoder kritiseras dessutom för att undersökningarna ofta 

kan vara svåra att replikera då det oftast bygger på forskarens egna initiativförmåga 

(Bryman & Bell, 2005). Dessutom anser kritiker att de kvalitativa forskningsresultaten 

kan vara svåra att generalisera till andra miljöer och att de kvalitativa forsknings-

metoderna gör det svårt att se vad forskaren har gjort eller kommit fram till (ibid.). 

Kvalitativ forskning har även kritiserats för att det är svårt att avläsa hur forskaren har 

kommit fram till sin slutsats och att det kan vara en aning oklart hur forskaren har valt 

ut intervjupersoner eller personer för observation. 

 



  
 

 15 

Vi har varit väl medvetna om de kritiska faktorerna och det negativa med att använda en 

kvalitativ forskningsmetod. Ändå ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod var det som 

passade vårt syfte och våra forskningsfrågor allra bäst. Anledningen till detta var för att 

vi skulle ha möjligheten att få mer djupgående svar på både syftet och 

forskningsfrågorna. För att minimera riskerna för subjektivitet har vi arbetat 

genomgående med att försöka ställa teori och empiri mot varandra för att kunna se saker 

utifrån flera olika synvinklar. Vi har dessutom arbetat mycket med att förklara och 

analysera vår metod för att vår undersökning ska bli mer pålitlig. Som tidigare nämnt 

valde vi våra intervjupersoner strategiskt samtidigt som det fanns en tillräcklig variation 

i våra respondenters kön och yrke. Detta med anledning för att vi skulle kunna få ett så 

pass intressant och bra resultat som möjligt med vår undersökning. 
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen består av de teorier som vi anser är relevanta och 

intressanta för vår uppsats. Vi kommer att inleda teoriavsnittet brett med att presentera 

vad som särpräglar ett tjänsteföretag. Därefter presenteras teorier kring 

marknadskommunikation och olika kanaler följt av en beskrivning av digital 

marknadsföring. Efter detta kommer vi mer ingående beskriva vad sociala medier 

innebär och kommer att ge exempel på olika typer av sociala medier. Sedermera 

kommer vi avslutningsvis att redogöra för tillämpningen av vår teoretiska referensram 

samt presentera en egen modell som speglar uppsatsens teoretiska upplägg. 

 

3.1 Tjänsteföretag 

Grönroos (2011) ger en generell bild av hur ett tjänsteföretag fungerar samtidigt som 

han hävdar att detta inte behöver gälla alla tjänsteföretag utan att det finns undantag. 

Han menar att till skillnad från en vara så är en tjänst immateriell och abstrakt och är 

något som en person inte kan ta eller känna på. Istället består tjänster av processer och 

aktiviteter. Tjänsteföretag kan därför till skillnad från produktföretag inte lagra sina 

tjänster (ibid.). Därför måste varje ny tjänst produceras av företaget på nytt varje gång 

den efterfrågas. Eftersom tjänsteföretag inte kan lagra sina tjänster kan de lösa dessa 

problem genom att införa en innovativ prissättning. Därmed behöver inte tjänsteföretag 

höja priset på sina tjänster eller sänka sin produktionskapacitet (ibid.). Till skillnad från 

de flesta produktföretag sammanfaller produktion och konsumtion av tjänster någon 

gång under tjänsteprocessen. Perez & Rodríguez del Bosque (2014) hävdar att kunder 

kan uppleva olika känslor när de interagerar med ett tjänsteföretag. De känslorna som 

ett företag förmedlar påverkar direkt hur känslan kring en viss service kommer att 

uppfattas och hur tillfredsställda kunderna kommer att vara. Grönroos (2011) hävdar 

också att kunden i en tjänsteprocess är både en konsument och en produktionsresurs 

som företaget använder sig av. Lerch & Gotsch (2015) menar samtidigt att ju mer 

komplexa tjänsteerbjudanden ett företag har, desto större är behovet av digitala 

lösningar. Dedeke (2003) anser att både tjänsteföretag och kunder måste komma 

överens om vad serviceprocessen ska resultera i. Tjänsteföretag kan därmed antingen nå 

upp till kundernas förväntningar eller också överträffa dessa. 
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3.2 Marknadskommunikation & kanaler 

 
3.2.1 Kommunikation 

Marknadskommunikation är enligt Fill (2011) ett sätt för organisationer att 

kommunicera sina erbjudanden till olika målgrupper. Denna kommunikation kan föra 

med sig ett löfte från organisationen till kunderna som grundar sig i funktioner och olika 

attribut av en service eller produkt samt det som karakteriserar dess prestanda (ibid.). 

Det hela kan fokuseras kring vilka fördelar som en produkt eller service tillför samt 

emotionella och funktionella känslor som kunder kan uppleva genom att köpa och 

konsumera ett erbjudande. En lyckad marknadskommunikation kräver enligt Fill (2011) 

att tre element kombineras för att organisationer ska kunna engagera sina åhörare. De 

tre elementen verktyg, media och meddelande skapar tillsammans något som kallas för 

marknadskommunikationsmix. Kommunikationsverktygen utgörs av annonser, 

offentliga relationer, säljfrämjande åtgärder, direkt marknadsföring och personlig 

försäljning (ibid.). Det andra elementet media, framför ett visst budskap eller en viss 

reklam till organisationers målgrupper medans det sista elementet, meddelanden, 

behöver nå fram till målgrupperna. Organisationer har tidigare varit ansvariga för 

innehållet i meddelandena samtidigt som det idag har blivit allt mer vanligt med Word 

of Mouth-kommunikation som innebär att allt fler kunder utvecklar meddelanden och 

utbyter det med andra kunder. Ämnet kring kommunikation och sättet som 

organisationer kommunicerar med sina målgrupper har förändrats under det senaste 

decenniet (ibid.). Den digitala teknologin har bidragit till flera medier samtidigt som 

människor spenderar sin fritid på en rad varierande sätt.  

 

Luxton, Reid & Mavondo (2015) menar samtidigt att ett företags förmåga att utforma 

effektiva strategier för marknadskommunikationer som garanterar att marknaden både 

hör och ser varumärket är ett kritiskt element när det gäller att utforma starka 

varumärken. Detta bidrar samtidigt till utvecklandet av långsiktiga värden för ett 

varumärke. Förutom detta anser Mårtenson (2009) att marknadskommunikation har en 

väldigt central roll i dagens samhälle och att marknadskommunikationen har det yttersta 

ansvaret för att ett företag ska kunna ge ifrån sig bra associationer, kunna göra företaget 

mer attraktivt samt även kunna skapa och förmedla värde genom olika tjänster och 

produkter. Fill (2011) menar utöver detta att internet och andra nya digitala teknologier 

bidrar till att företag har större chanser att integrera och samtala med sina kunder. 
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Marknadskommunikation handlar samtidigt mycket om att försöka skapa och bibehålla 

en dialog med kunder och att uppmuntra kunder att prata med andra om ett specifikt 

varumärke. Har företag förmågan att förbli engagerade i sina kunder ökar det 

möjligheterna för att meddelandena i kommunikationen begrips bättre, är rikare på 

information och skapar mening hos kunderna (ibid.). Dessa meddelanden kan i sin tur 

leda till att människor samtalar med varandra för att jämföra sina erfarenheter. Samtalen 

kan utövas via exempelvis olika elektroniska medel, ansikte mot ansikte eller via öra till 

öra. 

 

Marknadskommunikation baseras på utbytet av information mellan marknadsaktörer 

och kan ske direkt eller indirekt enligt Kostić, Jovanović Tončev, Džamić & Knežević 

(2015). Forskarna hävdar att elektronisk online-kommunikation är ett modernt 

tillvägagångssätt och har blivit en av de vanligaste metoderna för företag att 

kommunicera med marknaden. Marknadskommunikation i en digital värld handlar 

bland annat om att skapa en närvaro hos kunderna (Rowley, 2004). Detta innebär att 

företag försöker skapa en medvetenhet och försöker få deras produkt eller erbjudande 

att synas för folk. Trots internets unika karaktär hävdar författaren att kritiker inom den 

akademiska världen samt inom olika företag anser att internet endast är en av många 

andra kanaler och ett annat sätt att göra affärer på. 

 

3.2.2 Kanaler 

Berglund & Boson (2010) delar in kommunikationskanaler i de köpta, de egna samt de 

förtjänade kanalerna. De köpta kanalerna som framförallt handlar om reklam, kan 

utgöras av annonser, reklamfilmer och banderoller. Richards & Curran (2002) definierar 

annonsering som betald, förmedlad form av kommunikation från en identifierbar källa. 

Denna kommunikation har designats för att kunna övertyga mottagaren att utföra vissa 

handlingar antingen nu eller i framtiden. Annonsering definieras även som en slags 

opersonlig betald kommunikation av information som vanligtvis är övertygande kring 

exempelvis olika tjänster eller produkter som erbjuds (Bovee & Arens, 1992). Baretto 

(2013) hävdar att marknadsförare och annonsörer allt mer väljer att använda internet 

som ett verktyg för att annonsera. Genom annonsering via internet interagerar, 

kommunicerar och övertygar företag användarna för att kunna positionera sitt 

varumärke (Hanafizadeh & Behboudi, 2012). Detta leder till att företag har möjlighet att 

skapa medvetenhet hos konsumenter samt minimera tiden som behövs för att kunden 



  
 

 19 

ska fatta ett köpbeslut. Samtidigt hävdar Baretto (2013) att annonsering via internet inte 

ersätter det traditionella sättet att annonsera på utan att det istället är ett komplement till 

kommunikationen i de övriga kanalerna. Enligt Mårtenson (2009) innefattar reklam 

varje form av betalda presentationer som sänds ut via massmedier med avsikten att 

gynna försäljningen av deras tjänster och/eller produkter. 

 

De egna kanalerna innefattas av bland annat personal, egna webbsidor, kundtidningar, 

butiker, nyhetsbrev, årsredovisningar, telefonsvarare, intranät samt bemannade 

telefonnummer (Berglund & Boson, 2010). Författarna hävdar att företag först bör se 

över sina egna kanaler innan de börjar att anpassa den övriga kommunikationen i form 

av köpta och förtjänade kanaler. Detta eftersom de övriga kanalerna på ett bra vis bör 

förmedla samma budskap som de egna kanalerna samt skapa trafik till vissa delar av de 

egna kanalerna (ibid.). Utöver detta är det dessutom viktigt att företagets information 

alltid är uppdaterad och tillgänglig och att dess målgrupp snabbt och enkelt kan hitta 

relevant information. En ytterligare egen kanal för företaget innefattar sociala medier 

(ibid.). Ordnat utrymme i olika medier samt en högt placerad länk vid letandet av ett 

specifikt sökord är exempel på förtjänade kanaler. De förtjänade kanalerna kan även 

vara kundomdömen i sociala medier eller medierapporteringar (Söderlund, 2014). 

 

Förtjänade kanaler har traditionellt kopplats till den spridning som har skett i “offentliga 

relationer” (PR) som har bidragit till en ökad medvetenhet om ett visst varumärke 

(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). I dagens moderna samhälle inkluderas även 

begreppet Word of Mouth i de förtjänade kanalerna. Begreppet uppkommer både genom 

viral och social marknadsföring, bloggar, övriga plattformar eller genom konversationer 

på olika sociala nätverk (ibid.). De förtjänade kanalerna kan uppkomma både genom 

konversationer på internet och genom konversationer i verkligheten. Internet har enligt 

Baretto (2014) bidragit till att konsumenter har lyckats att hitta nya, enklare och mer 

lättillgängliga verktyg för att erhålla samt jämföra information om tjänster och 

produkter med andra individer. Detta har lett till att konsumenter inte längre är 

begränsade till att endast kunna få rekommendationer från sitt egna personliga nätverk. 

Istället finns möjligheten att kunna få tillgång till information via exempelvis bloggar 

eller olika typer av forum på internet från helt okända människor (ibid.). Konsumenter 

kan dessutom få information genom sina vänners sociala nätverk via exempelvis 

LinkedIn där det är lättare för användaren att ha koll på vilka vänner som de andra 
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användarna har. Detta underlättar spridningen av information på internet och via olika 

sociala nätverk. 

 

3.3 Digital marknadsföring 

Med digital marknadsföring menar Crelin (2013) marknadsföring av tjänster eller 

produkter som genomförs genom digitala teknologier som exempelvis internet. Den kan 

förekomma i flera olika former såsom skyltannonser, mobilannonsering eller reklam i 

TV-spel för att nämna några exempel. Enligt Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) finns 

det sex stycken digitala mediekanaler: 

·    Sökmotorsmarknadsföring betyder att företag placerar ett meddelande på en 

sökmotor som vidarebefordrar internettrafiken till företagets hemsida. Exempel 

på populära sökmotorer är Google, Bing eller YouTube. 

·     Social medie-marknadsföring handlar om att företag deltar och gör reklam inom 

sociala medier och nätverk för att nå och engagera kunderna (ibid.). 

Övertygande information relaterat till företaget eller produkterna/tjänsterna delas 

och skickas vidare eller diskuteras. Detta kan hjälpa till att skapa medvetenhet 

om företaget hos kunderna. Social medie-marknadsföring är även tätt 

sammankopplat med begreppet viral marknadsföring. 

·     Online-PR handlar om att maximera fördelaktiga yttringar om företaget och/eller 

produkter eller tjänster på en tredje parts hemsida (ibid.). Här inkluderas även 

övervakningar och besvaranden av negativa kommentarer. Tredje parts hemsida 

inkluderar bland annat sociala nätverk, bloggar och ”podcasts”5. 

·     Online-partnerskap innebär att man skapar och hanterar långsiktiga samarbeten 

för att främja sin online-service på en tredje parts hemsida eller genom epost-

kommunikation. Dessa kan exempelvis omfatta olika länkar, 

varumärkessamarbeten eller sponsringar (ibid.). 

·     Displayreklam är användningen av banderoller och liknande för att göra kunder 

medvetna om varumärket. Kunder uppmuntras att klicka vidare till företagets 

egen hemsida via länkar kopplade till banderollerna. 

·     Opt-in e-mail-marknadsföring handlar bland annat om att företag hyr in sig i e-

postlistor eller placerar annonser i tredje parts nyhetsbrev (ibid.). Dessa skickas 

sedan lagligt ut till intressenter och kunder som har gått med på att få utskick 

tilldelade sin till sin e-postadress. 
                                                 
5 http://www.entrepreneurs-journey.com/230/what-is-a-podcast/ 
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Enligt Crelin (2013) skapar företag i viral marknadsföring ett innehåll med intentionen 

att spridas snabbt på internet. I social medie-marknadsföring vill företaget däremot få en 

kontakt med kunderna via sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter. I och 

med den digitala teknologins framfart har företag blivit tvingade att anpassa sig 

samtidigt som den traditionella marknadsföringen samtidigt har blivit mindre effektiv 

(ibid.). Den stora mängd marknadsföring som bedrivs på internet har gett företag 

möjligheter att kommunicera med kunderna. Precis som vid publiceringar i tidningar 

kan hemsidor visa visuell reklam som ofta består av bilder och texter men till skillnad 

från tidningar gör internet det möjligt att även inkludera ljud och rörlig bild i reklamen 

(ibid.). Internets dynamiska utveckling har även underlättat utvecklingen av annonser 

som passar sammanhanget, såsom relaterad reklam på hemsidor. Genom användningen 

av digital marknadsföring möjliggörs alltså kontakten med kunderna på en mer direkt 

och personlig nivå än tidigare (ibid.). Det är även möjligt att via digital marknadsföring 

spåra en persons internetvanor och främja reklam som företag tror kan passa individens 

personlighet och vanor. Internet är samtidigt den absolut mest kända och vanligaste 

plattformen för digital marknadsföring men det finns även andra plattformar som 

används (ibid.). Digital marknadsföring har exempelvis anpassat sig till smarttelefoner 

och applikationer och syns ofta där med specifikt inriktad reklam. 

 

Enligt Chaffey & Smith (2013) handlar digital marknadsföring om att applicera digitala 

teknologier som skapar kanaler till marknaden. I detta inkluderas bland annat sociala 

nätverk och bloggar men även digital-TV samt e-post. När företag har insett den 

strategiska betydelsen av att använda digitala teknologier kan det planera ett sätt att gå 

tillväga för hur det kan förbättra företagens kunskap om kunderna (ibid.). Enligt Vien 

(2015) uppfattar dock en del utövare digital marknadsföring som opersonligt jämfört 

med traditionell marknadsföring. De är även oroliga för de förändringar som de kan 

tvingas göra i sina marknadsföringsstrategier för att anpassa sig digitalt. Författaren 

menar emellertid att dessa förändringar är nödvändiga i en värld där det är mer troligt 

att kunden upptäcker företag och dess erbjudanden på internet snarare än via fysiska 

möten. Jones, Borgman & Ulusoy (2015) hävdar att sociala medier och internetsidor är 

ett sätt för företag att minska kostnaderna för marknadsföring. Sociala medier anses 

även vara ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt när det handlar om kundinteraktion och 

spridning av information (Wang, Yu & Wei, 2012). 
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3.3.1 Social medie-marknadsföring 

Social medie-marknadsföring innebär att man använder sig av sociala medier för att 

underlätta kommunikationen mellan företaget och kunderna (Tuten & Solomon, 2013). 

Den är värdefull för företaget då marknadsförare på ett kostnadseffektivt sätt kan få 

kontakt med kunderna. Förutom att det finns en variation av tillvägagångsätt att välja 

mellan kan företag interagera och engagera kunder i olika stadier av köpprocessen 

(ibid.). Detta påstående förstärks av Weinberg (2009) som hävdar att social medie-

marknadsföring fokuserar på kommunikationen mellan företag och kunderna. Denna 

kommunikation är en tvåvägsdialog där företag måste prata med och lyssna på 

kunderna. Genom användningen av social medie-marknadsföring försöker företag 

uppmuntra upplevelsen av en personlig kontakt mellan kunderna och företaget enligt 

Crelin (2013). De försöker även uppmana kunder att främja användandet av deras 

tjänster och produkter inom kunders egna sociala nätverk.  

 

Constantinides (2014) föreslår två sociala medie-marknadsstrategier som företag kan 

använda, den passiva och den aktiva. Med den passiva strategin används sociala medier 

som en källa till kundernas röst där företaget kan inhämta information samtidigt som 

den aktiva fungerar som en PR- och direkt marknadsföringskanal (ibid.). Sociala medier 

fungerar också enligt denna strategi som ett verktyg för personifierade produkter, en 

kanal för kundinflytande och som en plattform för samarbete och kundinnovation. För 

att överleva i en tidsålder där kunden får allt mer befogenhet krävs det att företag är 

mindre beroende av den traditionella massmarknadsföringen och istället förstår hur 

teknologin formar marknaden (ibid.). Dessutom krävs det att företag kan använda 

sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Social medie-marknadsföring anses 

vara det sista steget i företags konsekventa och strategiska satsning för att förbättra 

produkten/tjänsten, organisationen och företagets traditionella webbplats. Sociala 

medier är en ny källa till möjligheter inom marknadsföring för företag i en ny tillvaro 

där kunden sätts högst upp på företags prioriteringar (ibid.). Författaren menar dessutom 

att den framtida marknadsföringen kommer att baseras på samarbete, medskapande, 

öppenhet och ett ärlig åtagande att lyssna på och hjälpa kunder snarare än att försöka 

styra dem. 
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3.3.2 Viral marknadsföring  

Viral marknadsföring uppstår när företag skapar provokativt, informativt eller 

underhållande innehåll som blir populärt (Crelin, 2013). Detta innehåll blir i sin tur 

delat av andra internetanvändare som inte är anslutna till företaget. Berglund & Boson 

(2010) hävdar att personen som för vidare innehållet inom viral marknadsföring inte 

behöver vara medveten om att de hjälper till med företagets marknadsföring när de 

sprider budskapet. Forskarna menar även att innehållet i viral marknadsföring sprids 

exponentiellt, det vill säga, för varje respondent innehållet når ut till multipliceras 

antalet spridningar via respondentens kontakter. Avsändaren av det virala budskapet 

tappar även kontrollen över informationen, både tidsmässigt och geografiskt (ibid.). 

Budskapet kan därmed spridas långt och finnas kvar under väldigt lång tid och det är 

något som avsändaren måste ta i beaktning. Det är även viktigt att innehållet är utformat 

på ett kreativt sätt. De virala budskapen tenderar också att vara längre än exempelvis 

reklamfilmer så företaget sparar även in pengar från denna kommunikationskanal (ibid.) 

Författarna menar även att ett viralt budskap måste uppfylla minst ett av de sex följande 

kriterierna för att kunna sticka ut ur mängden och vara framgångsrikt: tabu, 

underhållande, ovanligt/märkligt, överdrivet, upprörande eller hemligt. Enligt Kostić et 

al. (2015) kan den virala marknadsföringens framväxt förklaras med att människor litar 

mer på budskap från vänner än från reklam.  

 

3.3.3 Online PR 

Digital media har blivit allt mer viktigt inom PR enligt Chaffey & Ellis-Chadwick 

(2012). Online PR är nära associerad till förbättringar inom andra kommunikations-

tekniker såsom partnerskapsmarknadsföring och social medie-marknadsföring och 

utnyttjar nätverkseffekten som finns på internet. Att ett företag nämns på andra 

hemsidor bidrar starkt till att skapa uppfattningar hos människor och kan även driva 

kunder till företagets egen hemsida (ibid.). Hemsidan måste även bli besökt av 

företagets målgrupp för att det ska vara relevant för företaget. Ju fler länkar som finns 

till ett företags hemsida på andra hemsidor, desto högre upp hamnar företaget på 

sökmotorers resultat (ibid.). Behovet av snabbare respons är också något som ökat med 

online PR. Därför är det nödvändigt att ha snabba insatser i form av personal som är 

redo att svara. Nackdelarna med online PR är att det inte går att kontrollera till exempel 

nätbaserad reklam (ibid.). Den kan därmed anses vara mer riskabel och marknadsförare 



  
 

 24 

avstår ibland från att skapa forum och bloggar på företagets hemsida eftersom dessa 

skulle kunna öka risken för negativa kommentarer. 

3.3.4 Displayreklam 

Med displayreklam menas att ett företag betalar för att synas på en tredje parts sida 

(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). I reklamen används grafisk eller "rik" media för att 

leverera varumärkesupplysning, kännedom, gynnsamhet och köpintention. Med rik 

media menas reklam eller innehåll som inte är statisk och som innehåller animation, 

ljud och kundinteraktion (ibid.). Reklamen används för att driva trafik till exempelvis 

företagets egen sida. Webbsidan som kunderna blir vidarebefordrade till brukar vara 

designad för att underlätta vidare interaktion. Fördelen med displayreklam på internet är 

bland annat att företaget får respons direkt, företaget kan rikta in sig på sin målgrupp, 

kostnaden är mindre jämfört med traditionell media och företaget kan även ändra 

kampanjen under tiden vilket gör reklamen uppdaterad (ibid.). Nackdelar med 

displayreklam kan vara att det är en liten del av människorna som ser reklamen som 

klickar sig igenom den. Den lilla svarsfrekvensen kombinerat med kostnaden gör att 

kostnaden blir hög relaterat till effektiviteten (ibid.). Företagets rykte kan också bli 

skadat om de associeras med hemsidor som inte tillhör deras kategori. 

 

3.4 Sociala medier 

Enligt Tuten & Solomon (2013) är sociala medier ett verktyg för individer, samfund och 

organisationer som beroende av varandra kan kommunicera och samarbeta i olika 

sammankopplade nätverk via internet som förbättras av teknisk kapacitet och mobilitet. 

Shirky (2008) menar att vår förmåga att dela, samarbeta med andra och fatta 

gemensamma beslut som står utanför våra traditionella institutionella ramar och normer 

ökar med hjälp av sociala medier och mjukvaror. Samtidigt påstår Van Dijck (2013) att 

ordet social associerat till media innebär att plattformarna är centrerade kring användare 

och att de underlättar gemensamma aktiviteter. Sociala medier kan ses som förstärkare 

av mänskliga nätverk som innebär ett nät av människor som tillsammans uppmuntrar 

samhörighet som ett socialt värde (ibid.). Sociala medier inkluderas enligt Mangold & 

Faulds (2009) av en mängd olika Word-of-Mouth forum där bland annat bloggar, 

företagssponsrade chattrum och diskussionsforum, e-post via kunder, internetsidor där 

kunder rankar produkter och tjänster, sociala nätverk och internetbaserade 

diskussionsforum är några exempel. Författarna hävdar att vi i dagens samhälle ständigt 
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möts av internetbaserade meddelanden som sänds ut via dessa typer av olika medier. 

Dessa olika medier har blivit ett sätt för företag att påverka olika aspekter för kunderna 

(ibid.). De aspekter som medierna kan påverka är kunders inhämtande av information, 

åsikter, köpbeteende, medvetenhet, kommunikation efter köp samt utvärdering. 

Munnukka & Järvi (2013) kommer fram till att det finns tre typer av uppfattade risker 

som företag är rädda för kring användande av sociala medier: finansiella, funktionella 

samt tidsmässiga. Den tidsmässiga risken delas in i tiden som går åt till planering och 

designen av sociala medier och den tid som går åt till att sköta de sociala medierna 

(ibid.). De upplevda finansiella riskerna handlar om lönsamheten från sociala medier 

och oväntade kostnader som kan uppstå. De funktionella upplevda riskerna innefattar 

begrepp som kopplas ihop med marknadskommunikationens kvalitet och funktionerna 

som krävs för att de sociala medierna ska kunna utföra sina uppgifter (ibid.). Enligt 

författarna är det den tidsmässiga risken som är störst och som företag främst bör ta i 

beaktning när de överväger att börja använda sig av sociala medier.  

 

Jones et al. (2015) menar samtidigt att mindre företag som inte är tekniskt insatta kan 

uppleva tidsmässiga problem vid hantering av sociala medier. Detta gäller speciellt i 

företag där ägaren inte har växt upp med sociala medier. Forskarna menar emellertid att 

dessa hinder inte är svåra att överkomma. Booth & Matic (2011) hävdar att företag 

aldrig haft kontroll över vad som sägs om dem och det som sägs om varumärket har 

därför alltid varit tillfördelat konsumenterna. Konsumenternas inverkan på ett 

varumärkes värde har alltid varit högt menar forskarna och detta faktum sätter press på 

företag som vill kontrollera konversationen kring ett varumärke. När företag skapar en 

närvaro på sociala medier med förmånen att behålla kontrollen över en varumärkes-

diskussion skapas en illusion av att dessa vidtar åtgärder (ibid.). Därmed tror företag att 

de återfår kontrollen som de emellertid inte hade från början. Företag kan dock påverka 

diskussionen men däremot inte kontrollera den.  

 

Aula (2010) påstår att innehållet på sociala medier kan leda till att individer får nya 

uppfattningar och nya förväntningar på organisationen samtidigt som sociala medier 

kan öka riskerna för ryktesspridning om ett företag. Väldigt många sociala medier i 

form av internetsidor kan dessutom ifrågasätta en viss organisations eller företags 

administration och avslöja hur ett företag till viss del anses vara oansvariga (ibid.). När 

användare av sociala medier har byggt upp en bild som de delar med sig av till andra 
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skapas en kollektiv sanning kring vad ett företag eller organisation är och vad det borde 

vara. Kaplan & Haenlein (2009) antyder att allt idag handlar om sociala medier. Om 

man inte deltar i tjänster som YouTube eller Facebook menar vissa experter att man inte 

längre tillhör den virtuella världen. Företag tillåts med hjälp av sociala medier att 

engagera sig och vara i direktkontakt med slutkonsumenten genom en låg kostnadsnivå 

samtidigt som det genererar en högre effektivitet än vad de traditionella 

kommunikationskanalerna hade gjort (ibid.). Detta innebär att sociala medier är relevant 

i både små, medelstora och större multinationella företag men också i statliga och icke 

vinstdrivande myndigheter. Kaplan & Haenlein (2009) belyser dessutom vikten av att 

företag bör ha ett antal riktlinjer som kan appliceras på alla typer av sociala medier 

eftersom det som är aktuellt idag inte behöver vara aktuellt imorgon. Det sker snabba 

förändringar i sociala medier och området är väldigt aktivt samtidigt som sociala medier 

via mobiltelefoner verkar vara i framkant i den fortsatta utvecklingen (ibid.). Det är 

därför viktigt att företag uppmärksammar och följer med i den ständiga utvecklingen.  

Samtidigt påstår Blackshaw & Nazzaro (2004) att uppkomsten av sociala medier har lett 

till att företag har ändrat sina verktyg och strategier för att kommunicera med sina 

kunder signifikant. Dessutom hävdar Steinman & Hawkins (2010) att marknadsförare 

måste uppfylla sociala mediers användarkrav.  

 

Woodard, Ramasubbu, Tschang & Sambamurthy (2013) beskriver en digital 

affärsstrategi som ett mönster av avsiktliga konkurrensåtgärder utförda av företag som 

konkurrerar på marknaden där de erbjuder produkter och tjänster. Bharadwaj, El Sawy, 

Pavlou & Venkatraman (2013) beskriver däremot digital affärsstrategi som en 

organisatorisk strategi som formuleras och genomförs genom att utnyttja digitala 

resurser för att skapa ett särpräglat värde. Med utgångspunkt utifrån bland annat dessa 

argument definierar Effing & Spil (2015) sociala mediestrategier som en målinriktad 

planeringsprocess som används för att skapa användargenererat innehåll. Denna process 

drivs av olika internetapplikationer för att skapa en unik och värdefull marknadsposition 

för företaget. Det finns ett antal nyckelelement som ingår i begreppet social-

mediestrategi (ibid.). Dessa är: målgrupp, val av kanal, mål, resurser, politik, 

övervakning och innehållsaktiviteter. Rowley (2004) hävdar att annonser på internet 

som är till för att informera, övertyga samt påminna kunderna om deras företag inte 

kommer att vara tillräckligt för att kunna locka kunder till exempelvis ett företags 

hemsida. Istället måste företaget anamma ytterligare strategier. När annonsering sker via 
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sociala medier och sociala nätverk borde därför fokus ligga på rekommendationer eller 

förtjänad annonsering enligt Baretto (2013). Författaren hävdar att när ett företag 

annonserar via sociala medier bör huvudfokusen ligga i att försöka hitta möjligheter att 

kunna skapa upplevelser för konsumenter. Dessutom borde även fokusen ligga i att 

skapa ett ökat värde hos kunderna och engagera dem i ett strategisk långsiktigt tänkande 

(ibid.). Utmaningen för de som marknadsför sig via internet är att få kunderna medvetna 

om deras erbjudande via någon form av reklamannons eller liknande som dyker upp på 

deras dataskärm eller motsvarande (Rowley, 2004). Annonser som visas på sociala 

nätverk såsom Facebook tenderar att ha låg lönsamhet för företag och bli ignorerade av 

användarna eftersom de konkurrerar med flertalet liknande annonser i ett och samma 

utrymme (Baretto, 2013). 

 

Kaplan & Haenlein (2009) delar in sociala medier i olika kategorier som bland annat 

innefattar: 

·    Samarbetsprojekt 

·   Bloggar 

·   Innehållsbaserade plattformar 

·   Sociala nätverk 

 

Klassificeringen av de olika sociala medierna beror på ifall det är en hög eller låg grad 

av självpresentation/självutlämnande samt ifall det är en hög eller låg grad av social 

närvaro/mängd media som är tillgänglig (ibid.). 

 

3.4.1 Samarbetsprojekt 

Enligt Kaplan & Haenlein (2009) präglas denna form av sociala medier av att det 

möjliggör ett innehåll som är skapat av flera användare. Ett av de allra vanligaste 

exemplet som går under den här kategorin är hemsidan Wikipedia. På Wikipedia kan 

vem som helst både ta bort, lägga till eller ändra innehållet i en text (ibid.). Grundtanken 

bakom etablerandet av de olika samarbetsprojekten är att flera människor kan bidra med 

mer än vad en människa kan göra helt själv (ibid.). Sett ur ett företagsperspektiv är det 

viktigt att vara medveten om att internetsidor som Wikipedia har blivit det sätt som 

väldigt många väljer att hämta sin huvudsakliga information ifrån. Risken med detta är 

att trots att allt som står på exempelvis Wikipedia inte är sant, kan det ändå anses vara 
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sant för vissa eller ett flertal individer (ibid.). Detta behöver företag ha i åtanke när det 

kommer till krissituationer som kan uppstå inom företaget. 

 

3.4.2 Bloggar 

En blogg kännetecknas av att det är en personlig eller kollektiv dagbok med uttryck, 

reflektioner och kommentarer där varje inlägg visas i en tidsmässig ordning och 

vanligtvis har en länk där läsaren kan kommentera inlägget (Maurya, 2011). Utöver 

vanliga bloggar har det även utvecklats så kallade mikrobloggar som innebär att 

användare delar korta meddelanden med andra där användaren dessutom har en 

kontaktlista på folk som den följer (Fuchs, 2013). Författaren jämför mikrobloggar med 

att skicka ett internetbaserat SMS som når ut till ett flertal människor och en av de 

vanligaste typerna av mikrobloggar är applikationen Twitter. Detta är en tjänst där 

vänner, familj och kollegor har möjlighet att hålla kontakten via snabba och frekventa 

meddelanden (Twitter, 2015). Twitters användare har möjlighet att ladda upp både 

foton, videos, länkar och meddelanden bestående av maximalt 140 stycken tecken. Allt 

detta laddas upp i användarens profil och visas för användarens följare och är sökbara 

via Twitters söktjänst. Författarna Kaplan & Haenlein (2009) påpekar att många 

etablerade företag idag använder bloggar till att uppmärksamma både kunder, anställda 

och andra intressenter kring exploateringar som de anser är viktigt att sprida information 

om. 

 

3.4.3 Innehållsbaserade plattformar 

YouTube är en del av Google och plattformen som lanserades 2005 möjliggör för 

miljarder av människor att kunna upptäcka, titta och dela olika videoklipp (YouTube 

u.å.). På YouTube finns det ett forum där användare har möjlighet att dels kontakta 

varandra, men även inspirera och informera andra runt om i världen (ibid.). Detta forum 

har en funktion som en distributionsplattform för de som vill skapa originalinnehåll och 

för både mindre och större annonsörer. Förutom YouTube finns det idag en mängd olika 

typer av innehållsbaserade plattformar där användare kan dela sitt innehåll med andra 

(Kaplan & Haenlein, 2009). Det negativa med dessa sociala medier sett ur ett företags 

synvinkel, är att det finns en viss risk för att varumärkesskyddat material sprids (ibid.). 

Samtidigt är fördelarna med exempelvis en plattform som YouTube att det tenderar att 

vara en attraktiv förbindelsekanal för många företag. 
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3.4.4 Sociala nätverk 

Palacios-Marqués, Merigó & Soto-Acosta (2015) hävdar att sociala nätverk har fått en 

ökad närvaro i dagens samhälle och blivit en källa för information som på ett kraftigt 

sätt kan påverka tänkbara kunder. Med 300 miljoner medlemmar i över 200 länder och 

områden är LinkedIn världens största professionella nätverk på internet (LinkedIn, 

2015). Syftet med LinkedIn är att yrkespersoner runt om i världen ska kunna få kontakt 

med varandra för att underlätta deras framgång och produktivitet. När en användare 

registreras på LinkedIn får denna tillgångar till både jobb och andra medlemmar och får 

dessutom uppdateringar och insikter som kan underlätta i det verkliga arbetslivet. 

Sociala nätverk kännetecknas av att användare tillåts att ansluta sig till människor som 

befinner sig i den egna sociala umgängeskretsen (Chen, Lu, Chau & Gupta, 2014). 

Detta sker genom att användaren skapar en personlig profil som sedan delas med andra 

genom att användaren bjuder in vänner som ska ha tillgång till informationen (Kaplan & 

Haenlein, 2009). Det är dessutom möjligt för de olika användarna att skicka 

meddelanden och e-post till varandra. De personliga profilerna som användarna skapar 

kan både innehålla personliga foton, filmer, ljudfiler och dessutom bloggar (ibid.). 

Författarna hävdar också att det finns vissa företag som faktiskt använder exempelvis 

tjänsten Facebook som en distributionskanal. 

 

Facebook grundades år 2004 med syftet att kunna ge människor ökade möjligheter att 

kunna dela och göra världen till en mer öppen och ansluten plats (Facebook u.å.). 

Facebook används för att lättare kunna hålla kontakten med vänner och familj. 

Dessutom kan användare av Facebook ladda upp bilder, skicka meddelanden och gå 

med i olika grupper där personer med samma intressen kan vara med och på så vis även 

lära känna nya människor (Facebook-faq u.å.). Enligt Chen et al. (2014) utmärks en 

lyckad social nätverkssida av ett flertal växande nätverk av sociala relationer. Den 

kännetecknas dessutom av en ökad andel besökare och en tillväxt av användargenererat 

innehåll. Foton, filmer och även bloggar skapas av de som är mest aktiva på de sociala 

nätverken och bidrar till att hemsidans användargenererade innehåll ökar (ibid.). Det 

innehållet som användarna bidrar med gör att de olika sociala nätverksplattformarna 

fungerar allt bättre. De sociala nätverken som finns tillgängliga idag brukar definieras 

som internetbaserade tjänster som tillåter dess användare att skapa offentliga samt 

halvoffentliga användarprofiler inom ett kringgärdat system. Användarna kan även 

skapa kontakt med andra användare och ta del av sina kontakter samt andra användares 
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innehåll (ibid.). Instagram är ett globalt forum där det varje dag delas över 60 miljoner 

foton världen över och som idag har 300 miljoner användare (Instagram, 2015a). Med 

hjälp av Instagram kan användare på ett både roligt och snabbt sätt dela med sig av sitt 

liv genom en mängd av bilder som delas med vänner (Instagram, 2015b). Bilderna tas 

med en mobilkamera och för varje bild finns det en rad olika filter som kan 

transformera varje unika bild (ibid.). En värld som är mer ansluten genom bilder är vad 

företaget Instagram förväntar sig. 

 

Shao (2009) menar att användare på de sociala nätverken utför en rad olika saker på de 

olika plattformarna. Förutom att de tar del av en mängd information och underhållning, 

deltar dessutom användarna i sociala interaktioner med andra samt uttrycker sig själva 

och uppnår ett slags självförverkligande. Samtidigt delar Heinonen (2011) in de 

aktiviteter som sker på sociala medier i olika kategorier. Kategorierna, som beror på 

vilket intresse som användaren har, delar författaren in i bearbetning av information, 

underhållande aktiviteter samt aktiviteter som främjar social kontakt med andra. 

Sociala medier har samtidigt blivit en viktig kanal för kommunikation som kompletterar 

de traditionella mediekanalerna (ibid.). Davies & Slater (2015) hävdar att sociala 

medieverktyg såsom Twitter, Facebook och bloggar inte bara har ökat 

spridningspotentialen bland budskapen utan har också ökat kundernas potentiella 

inverkan och inflytande. De sociala medierna har samtidigt visat sig ha flera 

användningsområden där individer har varit engagerade och producenter till spridningen 

av information (Takahashi, Edson & Carmichael, 2015).  

 

3.5 Teoretisk tillämpning 

Vi har nu presenterat de teorier som vi anser är relevanta för vårt forskningsområde och 

för vårt arbete. Den teoretiska referensramen har utgått ifrån trattmodellen och har 

därför delats upp i fyra större huvudrubriker som vi anser ger en bra grundförståelse för 

vårt forskningsämne. Vi valde först att presentera teorier kring vad som särpräglar ett 

tjänsteföretag. Vidare presenterades teorier kring marknadskommunikation och kanaler 

för att därefter smalna av teoriområdet ytterligare och introducera teorier kring digital 

marknadsföring. Därefter presenterade vi det som har haft störst huvudfokus i vårt 

arbete, nämligen teorier kring sociala medier och olika typer av sociala medier. Vi har 

valt att illustrera vår teoretiska referensram i en egen modell som visar hur vi har inlett 

teorikapitlet brett för att sedan smalna av det allt mer. Den teoretiska referensramen har 
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sedan format våra två intervjuguider för att på så vis kunna operationalisera vårt arbete. 

Vi har utformat dessa med intentionen att kunna tillföra en röd tråd genom följande 

empiri och analyskapitel och för att på så vis kunna besvara våra forskningsfrågor och 

vårt syfte. 

 

 
Figur 1. Teoretisk tillämpning. (Egen modell) 
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4 Empiri 
I empiriavsnittet kommer vi inledningsvis att presentera en kort beskrivning av våra 

respondenter samt en kort förklaring av deras verksamhet. Vi kommer därefter att 

sammanfatta de intervjuer vi har gjort under lämpliga rubriker för att få en bra struktur 

i kapitlet som underlättar och ger en djupare förståelse för läsaren. 

 

4.1 Respondenternas verksamhetsbeskrivning 

 
4.1.1 Kalmar Science Park 

Camilla Dopson6 arbetar som kommunikatör på Kalmar Science Park. Företaget stöttar 

både nya och befintliga företag som vill utvecklas eller som har en affärsidé som de vill 

ha hjälp att komma igång med. Camilla har arbetat på Kalmar Science Park sedan i 

augusti 2015 och arbetar både internt och externt med alla typer av 

kommunikationsfrågor. Hon jobbar dessutom med att marknadsföra de olika tjänsterna 

som företaget erbjuder, arbetar kring företagets egna plattformar och köper även olika 

kanaler. De olika plattformarna består av dels en hemsida men även av Twitter samt 

Facebook. 

 

4.1.2 Nestius Kommunikation 

Tina Sayed Nestius7 är kommunikationskonsult med inriktning mot sociala medier. Hon 

hjälper företag på olika sätt att synas både digitalt och i sociala medier. Hennes arbete är 

både på en konkret nivå som innebär att hon sköter sina kunders sociala mediekanaler 

samt på en strategisk nivå som betyder att hon hjälper sina kunder att tänka ut en bra 

strategi kring detta. Hon säljer framförallt digitala strategier och hjälper företag att göra 

sig synliga på sociala medier och även i vissa fall hur företag ska tänka kring sina 

webbsidor. Utöver det här håller även Tina kurser kring sociala medier på 

marknadsföreningen i Stockholm. 

 

                                                 
6 Dopson, C; Kommunikatör på Kalmar Science Park AB. 
7 Nestius, T; Kommunikationskonsult på Nestius Kommunikation.  
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4.1.3 Pontuz Löfgren AB 

Åsa Holmkvist8 arbetar som bostadsrättsmäklare på Pontuz Löfgren AB i Kalmar. Åsa 

har jobbat inom mäklarbranschen i elva år och kom till Pontuz Löfgren AB för fem år 

sedan. Åsa är väldigt omtyckt och är i framkant när det kommer till sociala medier 

(Pontuz Löfgren AB u.å.). Pontuz Löfgren AB har funnits i Kalmar i 21 år och på 

företaget arbetar några av landets mest framgångsrika fastighetsmäklare. 

Mäklarföretaget är tydliga med att deras vision inte handlar om att enbart erbjuda 

fastigheter eller olika objekt. Istället anser de att dem levererar hem som ska vara ett av 

de tryggaste ställena i hela världen (ibid.). Företaget försöker hela tiden ligga steget före 

sina konkurrenter och jobbar med sin marknadsföring kontinuerligt. 

 

4.1.4 KalmarÖland Airport 

Respondenten Karin Lagerlöf9 arbetar som marknadschef och affärsutvecklare på 

KalmarÖland Airport. Idag har flygplatsen ungefär 55 avgångar varje vecka och via 

flyg till både Stockholm och Berlin är det enkelt att ta sig vidare ut i världen 

(KalmarÖland Airport AB u.å.). Förutom reguljärflygen finns det även charterresor till 

både Italien, Grekland, Kroatien, Turkiet och Spanien. De som är anställda på 

flygplatsen gör allt i sin makt för att vara tillgängliga och personliga mot varje kund 

som de har. 

 

4.1.5 Strand Hotell Borgholm 

Thomas Kjellström10 har arbetat som marknads- och försäljningschef på Strand Hotell 

Borgholm i flera omgångar och kom dit senast våren 2015. Han har tidigare jobbat med 

försäljning i sex till sju år på hotellet men har hunnit med ett kort avbrott och jobbat 

med försäljning i bland annat ett konsultbolag mellan sina omgångar på hotellet. Strand 

Hotell Borgholm är både en av sydöstra Sveriges största anläggningar för konferens 

samtidigt som det är ett stort nöjescentrum med bland annat en stor gästhamn, populära 

barer, restauranger, nattklubb och mycket mer (Strand Hotell Borgholm AB u.å.). 

Hotellet är placerat intill strandkanten och den goda maten som erbjuds samt det unika 

läget gör att man både får avkoppling och inspiration av att befinna sig på hotellet. 

                                                 
8 Holmkvist, Å; Fastighetsmäklare på Pontuz Löfgren AB.  
9 Lagerlöf, K; Marknadschef- och affärsutvecklare på KalmarÖland Airport AB. 
10 Kjellström, T; Marknads- och försäljningschef på Strand Hotell Borgholm AB. 
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4.1.6 Stufvenäs Gästgiveri 

Respondenten Eva Milesson11 är Marknads-event och försäljningsansvarig på Stufvenäs 

Gästgiveri sedan tre år tillbaka. Hon har tidigare erfarenhet av försäljning och har bland 

annat arbetat på bank och inom Svenska Kyrkan i många år. Stufvenäs Gästgiveri var 

från en början ett litet gästhus som i början på 1980-talet köptes upp med syftet att bli 

ett vilohem för pensionerade missionärer. På grund av bristande ekonomi blev 

etablerandet av vilohemmet dock aldrig av och efter det att Sigvard och Inger Johansson 

upptäckte den ödsliga platsen drog Stufvenäs Gästgiveri igång i mars 1987. Sedan 2007 

erbjuder Stufvenäs 51 hotellrum, restaurang, spa-avdelning och lokaler för konferens. 

 

4.1.7 Byteatern Kalmar Länsteater 

Julia Hjertqvist12 arbetar på Byteatern Kalmar Länsteater som är en länsteater för hela 

Kalmar Län. Byteatern Kalmar Länsteater spelar och turnerar i länets 12 kommuner och 

spelar dessutom teater på plats i deras anläggning där de håller till. Julia är utbildad 

inom internationell kommunikation och har även arbetat på en reklambyrå i Nybro och 

som projektledare i Torsås med inriktning mot näringslivet. Julia kom till Byteatern 

Kalmar Länsteater för lite drygt två år sedan och arbetar med marknadsföring och hon 

är även turnéläggare. Detta innebär att hon både gör allt det grafiska samtidigt som hon 

är föreningens ansikte utåt mot både deras kunder som i detta fallet handlar om publik 

men även mot de olika kommunerna där de spelar olika pjäser. 

 

4.1.8 Nöjesgruppen Kalmar 

Roland Rahhal13 flyttade ner från Jönköping för att studera vid det som idag heter 

Linnéuniversitetet. Innan han började studera jobbade han dock på familjens 

restauranger i Jönköping. Han fick lära känna krögarna i Kalmar och fick en dag 

chansen att arrangera en studentfest. Arrangemanget växte sedan från att vara ett 

intresse till att bli en affärsverksamhet och till slut ett företag. Nöjesgruppen Kalmar är 

mycket involverade i sociala medier där merparten av företagets marknadsföring sker. 

Roland har ingen bestämd titel men beskriver sig själv som den personen i företaget 

som ser till att uppgifter fungerar och utförs. 

 

                                                 
11 Milesson, E; Marknad-event och försäljningsansvarig på Stufvenäs Gästgiveri. 
12 Hjertqvist, J; Marknadsförare och Turnéläggare på Byteatern Kalmar Länsteater. 
13 Rahhal, R; Grundare av Nöjesgruppen Kalmar.  
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4.2 Kommunikation & kanaler 

”Alla som på något sätt har ett varumärke, oavsett om man jobbar med B2B eller B2C 

eller om man har tjänster eller produkter, så måste man ha en dialog 

med sina kunder och då tror jag att sociala medier är väldigt bra”- 

(Camilla Dopson, personlig intervju, 2015-11-25). 

 

Camilla Dopson (personlig intervju, 2015-11-25) förklarar att det är nästan viktigare 

vad andra säger om en person än vad personen säger själv och förklarar att det är sällan 

som sociala medier enbart är den enda kanalen. Istället är det väldigt vanligt att det är en 

del av en hel kampanj som kompletterar de vanliga kommunikationsverktygen som 

exempelvis annonser eller tidningsutskick. Camilla poängterar att Facebook enligt 

henne definitivt är den absolut mest lönsamma kanalen för publicering av annonser 

inom sociala medier. Tina Sayed Nestius (personlig intervju, 2015-11-26) menar att ett 

tjänsteföretags närvaro i sociala medier måste styras av dess målgrupper och mål. Tina 

hävdar även att Facebook och Instagram är sociala mediekanaler som är lätta att förstå 

och att det är dessa som tjänsteföretag använder mest. Tina menar att anledningen till att 

Facebook är en bra social mediekanal är för att den är störst och att sju av tio personer 

har ett konto där. Dock finns det en algoritm som heter “EdgeRank”14 som gör att 

endast 67 procent av folk som "gillar" ett företags sida ser ens uppdateringar. Hon 

poängterar att ju mer engagemang som ett tjänsteföretag skapar sig desto fler kan det 

synas för. På Instagram finns ingen algoritm men tjänsteföretag kan försvinna i flödet 

menar Tina. Där gäller det att vara konsekvent och skapa inlägg på rätt tider som 

företaget vet når ut till målgruppen. 

 

Åsa Holmkvist (personlig intervju, 2015-11-27) berättar att hon och de andra på Pontuz 

Löfgren AB framförallt använder sig av Facebook och Instagram när de kommunicerar 

via sociala medier men har tankarna på att eventuellt även börja med andra kanaler i 

framtiden. Åsa beskriver sociala medier som företagets nya skyltfönster och förklarar att 

Facebook är det forumet där de har lyckats att nå ut bäst till kunderna men poängterar 

att hon tror att det kommer att ändras framöver. Åsa tycker att Facebook lite har gjort 

sitt och att det förmodligen kommer att skapas nyare, mer rörliga plattformar som de 

kommer att nyttja mer framöver. Karin Lagerlöf (personlig intervju, 2015-12-02) menar 

att även fast KalmarÖland Airport inte har jobbat särskilt mycket med sociala medier, så 
                                                 
14 http://edgerank.net 
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använder företaget Facebook och Instagram där företaget har en "hashtag"15. Denna har 

bland annat använts i en tävlingskampanj där personer kunde vinna produkter 

förknippade med solresor. Flygplatsen jobbar dock mest med Facebook som en extra 

kanal att ta sig fram i. Via denna kanal har de testat sig fram och idag har de cirka 6000 

följare. Karin menar också att mycket av det som skickas ut uppskattas av kunderna. 

Den information som speglar verkligheten och är relevant för flygplatsen är den 

information som kunder tar till sig enligt Karin. KalmarÖland Airport har även använt 

reklam via Facebook med inte emot egna följare utan då har motivet varit att nå nya 

geografiska områden. Ett bra exempel på detta är när företaget vill nå ut till 

Stockholmsområdet och Berlin. Då annonseras information om flygplatsens 

destinationer och att företaget samarbetar med lokala företag såsom Glasriket16 och 

Destination Kalmar17. Thomas Kjellström (personlig intervju, 2015-12-02) hävdar att 

Facebook är den plattformen som Strand Hotell Borgholm har använt sig av mest och 

som han anser fungerar bäst när det gäller att nå ut till många på ett enkelt och billigt 

sätt. Strand Hotell Borgholm använder de sociala medierna som ett komplement till de 

övriga kanalerna och varje kommunikationen är unik och beror på vilken målsättning 

eller vilket erbjudande de vill nå ut med till kunderna. Eva Milesson (personlig intervju, 

2015-12-03) hävdar samtidigt att även Stufvenäs Gästgiveri mest använder Facebook 

vid användning av sociala medier. Där lägger de ibland ut annonser när de känner att de 

måste locka kunder via Facebook. 

 

På senare tid har Julia Hjertqvist (personlig intervju, 2015-12-03) på Byteatern Kalmar 

Länsteater börjat att annonsera olika föreställningar på bland annat Facebook. 

Annonseringarna på Facebook har varit ett metodiskt val av Julia för att kunna nå ut till 

folk i exempelvis Västervik och kunna sprida information kring deras varumärke till en 

marknad som är helt ny för dem. Byteatern Kalmar Länsteater har dock kopplat sitt 

Facebook-konto till både ett Twitter- och Instagram-konto förklarar Julia. Detta innebär 

att så fort Byteatern Kalmar Länsteater publicerar någonting på Facebook publiceras det 

per automatik på både Twitter och Instagram. Julia anser att Instagram är ett bra verktyg 

för att kunna sprida information och att de har egna hashtags som de använder varje 

gång som de publicerar en bild på plattformen. På Facebook är det mer vanligt att Julia 

delar en tidningsartikel om deras organisation eller att hon delar något som har sagts om 
                                                 
15 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Hashtag 
16 http://www.glasriket.se/sv/om-ab-glasriket 
17 https://www.kalmar.com/sv/destinationkalmar 
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dem i form av exempelvis recensioner. Även Roland Rahhal (personlig intervju, 2015-

12-04) på Nöjesgruppen Kalmar uppger att de sociala mediekanalerna som de använder 

sig av mest är Facebook och Instagram. 

 

Camilla Dopson menar att Twitter är mer riktat till professionella medier där det oftast 

skrivs mer seriösa åsikter samtidigt som hon antyder att Facebook tenderar att vara ett 

mer personligt forum. Samtidigt menar Tina Sayed Nestius att Twitter är ganska 

ointressant för tjänsteföretag. Detta beror enligt Tina på att endast två av tio personer 

har ett konto och att dessa oftast inte är så aktiva. Twitter är bättre för lobbying och 

kommunikation med journalister fortsätter hon. Karin Lagerlöf menar att det är mer 

branschkommunikation som sker via Twitter och LinkedIn men att KalmarÖland 

Airport skulle kunna titta mer på hur det skulle kunna kommunicera via dessa kanaler. I 

dagsläget använder Karin dessa kanaler endast privat men är medlem i grupper som 

upplyser om relevant information till KalmarÖland Airport. Varken Strand Hotell 

Borgholm eller Stufvenäs Gästgiveri använder sig av Twitter i dagsläget. För Strand 

Hotell Borgholm beror detta på att det är svårt för företaget att nå ut med sitt budskap 

via denna kanalen. Nöjesgruppen Kalmar använder sig av Twitter men inte i stor 

utsträckning eftersom de enligt Roland Rahhal inte får tillräckligt med respons där. De 

fåtal gånger de använder Twitter kommunicerar de ut blandade budskap som 

exempelvis tips, information eller roliga saker. 

 

Tina Sayed Nestius berättar att YouTube är ett väldigt bra verktyg men att det krävs 

mycket resurser. Hon förklarar att det är svårare att göra bra rörligt material än vanligt 

material i sociala medier. De som syns mest på YouTube är privata aktörer och därför 

kan det vara en bra idé för företag att köpa synlighet hos sådana aktörer istället för att ha 

en egen YouTube-kanal hävdar hon. Stufvenäs Gästgiveri använder endast YouTube för 

att lägga upp sin julvideo och Eva Milesson skulle vilja använda detta mer i framtiden 

men vet inte riktigt hur. Däremot använder sig Byteatern Kalmar Länsteater idag av 

YouTube men det används inte som en ständig kommunikationskanal eftersom Julia 

Hjertqvist inte tror att det skulle få tillräckligt mycket besökare även ifall den skulle 

uppdateras kontinuerligt. Nöjesgruppen Kalmar använder YouTube för att släppa 

”efterfilmer” men de har dock på senare tid valt att gå över till en annan social 

mediekanal som heter Vimeo18 eftersom de känner att det är svårare att bli sedd i vimlet 

                                                 
18 https://vimeo.com/about 
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på YouTube. På Vimeo är det lättare att söka efter videor samtidigt som människor 

måste söka mer utförligt på namnet för att hitta rätt video på YouTube. Vimeo är även 

mer inriktat emot reklamvideor enligt Roland Rahhal. Varken Strand Hotell Borgholm, 

KalmarÖland Airport eller Pontuz Löfgren AB uppger att de använder YouTube som en 

social mediekanal i nuläget men uppger att de eventuellt skulle kunna göra detta i 

framtiden. När det gäller att få igång en dialog i form av en diskussion med kunderna 

anser Camilla Dopson att en blogg kan vara ett bra verktyg att använda sig av. En blogg 

behöver dock knytas till andra typer av sociala mediekanaler för att kunna driva in trafik 

och kunna få folk att besöka bloggen. Dessutom menar Camilla att en blogg är något 

som kräver väldigt mycket tid och resurser och hon jämför de som är aktiva på större 

bloggar med krönikörer som behöver skriva något i stort sett varje dag. På Pontuz 

Löfgren AB använder inte själva företaget en blogg men däremot har ägaren en blogg 

där han ofta publicerar innehåll som relaterar till företaget. Bloggen är väldigt 

uppmärksammad och följs av väldigt många enligt Åsa Holmkvist. Företaget använder 

även Pinterest19 till viss del. Stufvenäs Gästgiveri skulle vilja använda en blogg men 

detta är inget som företaget hinner med i nuläget enligt Eva Milesson. Resterande 

respondenters tjänsteföretag använder sig inte av någon slags blogg. 

 

4.2.1  Syftet med att kommunicera via sociala medier 

Camilla Dopson (personlig intervju, 2015-11-25) hävdar att företagens syfte med att 

kommunicera via sociala medier både handlar om att sprida information och inspirera 

men även att nå ut och lyckas få kunderna att komma till företaget. Detta samtidigt som 

man ska försöka hålla igång en dialog när man möter sina kunder. När det gäller 

tjänsteföretag anser Tina Sayed Nestius (personlig intervju, 2015-11-26) att syftet 

troligtvis är att marknadsföra sig istället för att söka en dialog med kunderna. Det gäller 

då för företag att sprida bilden av sig själva och nå en större målgrupp. Tina tror att 

tjänsteföretag gärna vill skapa en bild av sig själva som attraktiva och att 

kommunikationen via sociala medier därför främst handlar om att sprida information. 

Hon menar att vissa företag missbedömer den tid som sociala medier kräver av dem och 

därmed inte utnyttjar chansen till konversation och hon jämför det med att det är lika 

dumt som att inte svara i telefonen när det ringer. ”Syftet med att vi använder oss av de 

sociala medierna är framförallt att folk ska få ett intresse för oss istället för någon 

annan”-(Åsa Holmkvist, personlig intervju, 2015-11-27).  

                                                 
19 https://about.pinterest.com/sv 
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På frågan om hur och vad företaget kommunicerar via sociala medier svarar Åsa 

Holmkvist (personlig intervju, 2015-11-27) att de bland annat marknadsför de produkter 

som de erbjuder som i detta fallet handlar om bostäder. Utöver det här kommunicerar de 

dessutom ut vad de bidrar med och gör för Kalmar som stad och informerar väldigt 

mycket om hur de arbetar med välgörenhet och försöker få fler folk att bidra och hjälpa 

till. En ytterligare sak som Pontuz Löfgren AB kommunicerar ut via de sociala 

medierna är vad de jobbar med på kontoret där Åsa och hennes kollegor sitter. Karin 

Lagerlöf (personlig intervju, 2015-12-02) på KalmarÖland Airport menar att det är lika 

viktigt för dem att föra en dialog med kunderna som det är att få ut information. Det är 

exempelvis viktigt att företaget svarar på kunders frågor i tid. Företaget förmedlar 

information som mest är relaterat till fritidsresande och inte så mycket mot 

affärsresenärer. Fokus ligger mer på destinationer och hur viktigt det är att resa från den 

lokala flygplatsen. Karin märker även att responsen från kunder skiljer sig beroende på 

vilken information företaget väljer att kommunicera via sociala medier.  

 

Strand Hotell Borgholm använder framförallt de sociala medierna i dagsläget som en 

informationskanal enligt Thomas Kjellström (personlig intervju, 2015-12-02). Thomas 

tror mer på ett personligt möte då det är lättare att exempelvis berätta vilka aktiviteter 

och möjligheter som finns på hotellet för kunderna. Låga priser, speciella aktiviteter 

eller vinprovning är exempel på budskap som Strand Hotell Borgholm använder sig av 

för att kunna locka dit fler kunder genom dessa kanaler. Förutom Facebook använder de 

sig framförallt av sin egen hemsida och syns även på tidningars hemsidor för att kunna 

väcka intresse genom olika erbjudanden. Även Eva Milesson (personlig intervju, 2015-

12-03) på Stufvenäs Gästgiveri menar att de både vill sprida information och 

kommunicera med kunderna via sociala medier. Innehållet på exempelvis Instagram är 

öppet för alla personer att ta del av så länge personen ”gillar” Stufvenäs Gästgiveri. Eva 

menar att om företagets anställda bjuder in sina vänner att ”gilla” Stufvenäs så kan 

budskapet spridas ganska fort. Stufvenäs Gästgiveri har olika samarbetspartners som de 

marknadsför via sin hemsida och Eva hoppas att dessa i sin tur marknadsför deras 

företag. Företaget kommunicerar hela anläggningen som helhet via sociala medier enligt 

Eva. Sociala medier gör det möjligt för dem att se vilka personer som följer Stufvenäs 

Gästgiveris inlägg på Facebook samt ifall de får nya följare och information kring dem 

förklarar Eva. För Byteatern Kalmar Länsteater handlar de sociala medierna enligt Julia 

Hjertqvist (personlig intervju, 2015-12-03) väldigt mycket om att visa upp sin 
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verksamhet där det främsta målet är att sprida deras varumärke. Byteatern Kalmar 

Länsteater måste upprätthålla de sociala medierna som kommunikationskanal för att 

kunna nå ut till en yngre målgrupp hävdar Julia. Samtidigt förklarar Roland Rahhal 

(personlig intervju, 2015-12-04) att Nöjesgruppen Kalmars syfte med att kommunicera 

via sociala medier främst är att få ut information. Detta beror delvis på att det är svårt att 

föra en konversation via sociala medier menar Roland. 

 

4.2.2  Strategier 

Tina Sayed Nestius (personlig intervju, 2015-11-26) tror att användningen av speciella 

strategier inom sociala medier är individuellt för varje tjänsteföretag men hon hoppas att 

de flesta har implementerat detta. Hon är imponerad av hur charterbolag använder 

sociala medier och menar att dessa har möjligheter och budget som underlättar till 

skillnad från mindre företag. Tina har sett hur flera restauranger som hon följer inte alls 

har tänkt igenom vad de gör på exempelvis Facebook. Dessa mindre företag kan 

exempelvis publicera information som inte alls är relevant för målgruppen enligt Tina. 

Hon har även mött större företag som dock saknar strategi för sociala medier men som 

ändå lyckats bra för att de har haft kompetent personal. Åsa Holmkvist (personlig 

intervju, 2015-11-27) på Pontuz Löfgren AB förklarar parallellt med detta att de i 

dagsläget inte har någon direkt uttalad strategi som de utgår efter. 

 

Karin Lagerlöf (personlig intervju, 2015-12-02) berättar att KalmarÖland Airport har 

vissa riktlinjer för kommunikationen i sociala medier som handlar om att det ska vara 

informativt blandat med personliga relationer. Det finns däremot ingen uttalad strategi 

som de måste följa när de exempelvis uppdaterar sin Facebook-sida. Dock länkar 

företaget sin egen hemsida i all sin kommunikation eftersom företaget vill ha 

kundtrafiken dit. Detta stämmer också överens med Camilla Dopsons (personlig 

intervju, 2015-11-25) påstående om att företagens hemsidor troligtvis kommer växa i 

betydelse då sociala medier istället blir en inkörsport till deras hemsida. Eva Milesson 

(personlig intervju, 2015-12-03) på Stufvenäs Gästgiveri berättar att de i dagsläget inte 

heller har någon uttalad strategi som de är tvungna att följa. Däremot försöker de hitta 

en balans i att vara aktiva på Facebook men samtidigt inte för aktiva. Strategi är något 

som Strand Hotell Borgholm helt saknar enligt Thomas Kjellström (personlig intervju, 

2015-12-02). Samtidigt har i dagsläget Byteatern Kalmar Länsteater ingen konkret 

strategi som de utgår ifrån när de kommunicerar via sociala medier eftersom de sociala 
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medierna inte är ett primärt sätt att marknadsföra sig för dem enligt Julia Hjertqvist 

(personlig intervju, 2015-12-03). Detta gör att de sociala medierna mest används när det 

finns tid för det. Roland Rahhal (personlig intervju, 2015-12-04) på Nöjesgruppen 

Kalmar förklarar att inte de heller har någon utformad strategi när det kommer till 

kommunikationen via sociala medier. Ska ett företag ha möjlighet att jobba strategisk 

och smart kring sociala medier kommer det enligt Camilla Dopson att krävas mer tid av 

företaget. Både marknadsförare och kommunikatörer kommer att behöva planera 

innehållet och vad som uttrycks via de sociala medierna. 

 

4.3 Problem med digital marknadskommunikation via sociala medier 

Camilla Dopson (personlig intervju, 2015-11-25) anser att Facebooks policys om regler 

vid exempelvis publicering av en annons på sociala medier kan vara problematisk i 

vissa fall och att det är viktigt att företag informerar om problem uppstår. Camilla 

förklarar att det är bättre att gå ut och informera fel än att inte informera alls. Samtidigt 

hävdar Tina Sayed Nestius (personlig intervju, 2015-11-26) att ett allmänt problem med 

sociala medier är att människor inte vet hur sociala medier fungerar. Dessutom har 

många tjänsteföretag inte tillräckligt med tid för att kunna sätta sig in i sociala mediers 

funktion för att kunna få ut den fulla potentialen. Det finns dessutom de som har svårt 

att veta hur de på ett bra sätt ska kunna nå ut till flera människor menar Tina. 

Thomas Kjellström (personlig intervju, 2015-12-02) på Strand Hotell Borgholm är en 

av de som har haft svårare att förstå hur de sociala medierna fungerar och hur de ska 

hanteras. Thomas tror att detta beror på att han är en av de sista generationerna som inte 

fick ta del av de sociala medierna och internet redan från barnsben. Detta gäller även 

respondenten Eva Milesson (personlig intervju, 2015-12-03) som berättar att ett av de 

främsta problem som hon upplever med de sociala medierna är hennes begränsade 

kunskaper kring ämnet. Eva hävdar dock att hon gärna skulle vilja bli bättre på detta. 

 

De tidsmässiga problem som Tina Sayed Nestius påpekade är något som framförallt 

Thomas Kjellström har upplevt. De tidsmässiga problem som har funnits för Strand 

Hotell Borgholm har inneburit att de inte har lyckats att uppdatera sin hemsida eller sin 

Facebook-sida tillräckligt ofta. Detta har gjort att vissa erbjudanden som står under 

”aktuellt” har kunnat anses som oseriöst då de varit helt inaktuella. Ett ytterligare 

problem med sociala medier som Tina väljer att nämna är att många tjänsteföretag inte 

är bekväma med att det skapas en diskussion mellan kunder och företag eftersom de då 
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måste engagera sig i diskussionen. Detta är något som Karin Lagerlöf (personlig 

intervju, 2015-12-02) på KalmarÖland Airport styrker och förklarar att kritik som 

uppkommer i form av diskussioner kring varför flygplatsen inte har flyg till vissa 

destinationer inte är någonting som hör till de sociala medierna. Dessa diskussioner 

försöker Karin istället föra över till e-post- eller telefonkommunikation. Kritik på 

sociala medier är även något som Åsa Holmkvist (personlig intervju, 2015-11-27) på 

Pontuz Löfgren AB är rädd för och ser som ett problem. Hon hävdar att; 

”Om en person tycker illa om mig eller företaget så kan det bli en sanning om det skrivs 

på sociala medier”- (Åsa Holmkvist, personlig intervju, 2015-11-27). 

 

Dessutom menar Karin Lagerlöf att ett ytterligare problem kring sociala medier är att 

informationen via sociala medier kan misstolkas och få en negativ effekt.  

"Det är ju samtidigt bra att folk får ventilera sina åsikter men det kan ju driva iväg åt 

fel håll..." - (Karin Lagerlöf, personlig intervju, 2015-12-02). 

Karin är ändå noggrann med att poängtera att hon dock tror att detta är en intern rädsla 

inom företaget kring arbetet med sociala medier. Denna interna rädsla gäller även för 

Thomas Kjellström på Strand Hotell Borgholm som förklarar att de är rädda för att 

kunderna ska publicera negativa kommentarer på deras Facebook-sida.  

 

Skulle det uppstå negativa kommentarer på Stufvenäs Gästgiveris sociala medier väljer 

Eva Milesson att kontakta privatpersonen för att reda ut problemet. Eva påpekar att det 

alltid finns folk som klagar och som inte är nöjda och menar att det är svårt att 

kompensera ett klagomål på Facebook jämfört med i verkligheten. Där har också 

kritiken en större spridningseffekt. Ett problem som Julia Hjertqvist (personlig intervju, 

2015-12-03) upplever med de sociala medierna är att de inte kan föra tillräckligt mycket 

dialoger med sina kunder på sociala medier eftersom deras Facebook-sida exempelvis 

även följs av andra runt om i landet. Detta gör att hon har svårt att veta vilken slags 

dialog hon ska ha med folk utanför Kalmarregionen för att det inte ska bli en för lokal 

prägel på samtalet. Detta hävdar även Roland Rahhal (personlig intervju, 2015-12-04) 

som upplever att det har blivit svårare att föra en dialog för dem på sociala medier och 

därför är också inläggen mer informativt utformade. Detta för att folk blivit mer 

aggressiva på sociala medier menar Roland. Både Julia Hjertqvist och Roland Rahhal 

anser att det största problemet med sociala medier är att folk inte läser innehållet 

ingående eftersom det är lätt för företag att försvinna i nyhetsflödet på de olika 
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plattformarna. Detta beror främst på att det publiceras mycket information för 

användarna. Julia berättar om när en politiker inom Sverigedemokraterna uttalade sig i 

en intervju och ansåg att Byteatern Kalmar Länsteater borde läggas ner eftersom de 

förespråkar mångfald20. Denna intervju valde Julia att lägga upp på Byteatern Kalmar 

Länsteaters egen Facebook-sida och hon märkte efter ett par dagar att flera användare 

hade valt att sluta följa dem på Facebook på grund av detta. Det har även förekommit 

negativa kommentarer på artiklar som publicerats på Barometerns21 hemsida om 

Byteatern Kalmar Länsteater. Även Roland Rahhal berättar om problem som de har 

upplevt och berättar om konceptet "Party-dvärgen"22. Detta ledde in sin till att 

Nöjesgruppen Kalmar blev tipsade till Expressen och fick stor uppmärksamhet. Detta 

tonades dock ner lite senare då det visade sig att det var artisten själv som kommit på 

namnet. I detta fallet valde Roland och hans kollega att ta kontakt med tipsaren privat 

för att reda ut problemet. Roland utesluter inte att de kan komma att behöva betala för 

annonsering på sociala medier i framtiden samtidigt som Eva Milesson förklarar att det 

är för dyrt att annonsera via internet. 

 

4.3.1 Tjänsteföretags kontroll över innehållet i deras information och vad som 
sägs om dem mellan kunderna 

Camilla Dopson (personlig intervju, 2015-11-25) anser att företag och tjänsteföretag får 

mer kontroll och inte mindre kontroll i det stora hela på sociala medier eftersom de får 

reda på vad kunder tycker och tänker. Även Tina Sayed Nestius (personlig intervju, 

2015-11-26) påstår detta och uttrycker att de inte hade någon kontroll innan heller men 

att de nu finns en möjlighet att titta på vad folk har sagt. Däremot hävdar hon att det 

idag finns en risk att informationen når ut till flera och att skadan därför kan bli större 

samtidigt som det finns en chans att rätta till detta. Påståendet om att informationen kan 

nå ut till fler stöttas även av Åsa Holmkvist (personlig intervju, 2015-11-27) eftersom 

det som läggs ut kan ses av alla jämfört med tidigare vilket samtidigt innebär en lägre 

grad av kontroll för tjänsteföretag. Även Eva Milesson (personlig intervju, 2015-12-03) 

och Roland Rahhal (personlig intervju, 2015-12-04) uppfattar att de idag har lägre 

kontroll över det som sägs och sprids om deras företag. Företaget kan aldrig kontrollera 

vad människor skriver och på så sätt har de inte alltid kontroll över informationen som 

sprids om dem menar Roland. Julia Hjertqvist (personlig intervju, 2015-12-03) stärker 
                                                 
20 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6304644 
21 http://www.barometern.se 
22 http://www.expressen.se/kvallsposten/nattklubben-lockade-med-partydvarg/ 
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dock det som konsulterna Camilla Dopson och Tina Sayed Nestius hävdar om att 

sociala medier istället har bidragit till att de som tjänsteföretag har mer kontroll. Åsa 

Holmkvist berättar om när de sålde ett totalt "Alien vs. Predator"-inspirerat hus23 som 

fick en enorm spridning så fort de publicerade huset på internet. Det hela eskalerade och 

de tvingades att stänga ner sin hemsida i över ett dygn samtidigt som mäklaren som 

skulle sälja huset blev uppringd av bland annat både TV4 och dansk press. Som tur var 

slutade det hela med en positiv affär och att de istället fick väldigt mycket delningar på 

Facebook.  

 

Samtidigt anser Karin Lagerlöf (personlig intervju, 2015-12-02) att det är svårt för 

KalmarÖland Airport att veta ifall de har en lägre eller högre grad av kontroll över 

informationen som sprids och sägs kring dem. Även Karin påpekar dock att 

informationen kan spridas snabbare och utvecklas på ett sätt som kan vara negativt för 

dem till skillnad från tidigare. Karins påstående styrks dessutom av Thomas Kjellström 

(personlig intervju, 2015-12-02) som förklarar att Strand Hotell Borgholm exempelvis 

skulle kunna kommunicera ut ett erbjudande i form av ett unikt paket som de sedan inte 

kan erbjuda så många kunder som de från början hade tänkt sig. Detta skulle kunna 

förstöra för dem i längden. Generellt anser Tina Sayed Nestius att tjänsteföretag borde 

ha en social närvaro och att tjänsteföretag i allmänhet redan nu börjar se de sociala 

medierna som en självklarhet i deras marknadsföringskommunikation. Även Camilla 

Dopson hävdar att företag kommer att behöva räkna med sociala medier som en 

självklar kommunikationskanal i framtiden och att de kommer att behöva välja mellan 

att antingen digitalisera sig eller dö. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
23 http://www.expressen.se/leva-och-bo/nu-saljs-osannolika-monsterhuset-i-kalmar/ 
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5 Analys 
I analyskapitlet kommer vi att jämföra vårt insamlade empiriska material med lämpligt 

utvalda teorier som har presenterats. Vi har valt att utgå ifrån passande underrubriker 

för att kunna strukturera upp kapitlet på ett tydligt sätt och samtidigt kunna hålla en röd 

tråd i arbetet. Detta kapitel kommer delvis att ligga till grund för det avslutande kapitlet 

där vi drar slutsatser och reflekterar över vad vi har uppmärksammat i vår 

undersökning. 

 

5.1 Kommunikation & kanaler  

Fill (2011) påstod tidigare att marknadskommunikation var ett sätt för olika 

verksamheter att kommunicera sina erbjudanden till varierande målgrupper. 

Respondenten Julia Hjertqvist gav dessutom ett typexempel på när målgrupper har en 

stor betydelse i kommunikationen via sociala medier. Byteatern Kalmar Länsteater 

ansåg att de måste fortsätta med de sociala medierna för att kunna lyckas nå ut till sin 

yngre målgrupp. Tuten & Solomon (2013) hävdar alltså att sociala medier är redskap 

för individer, organisationer och samfund för att bland annat kunna kommunicera med 

varandra i sammankopplade nätverk via internet. Dessa redskap definierar Mangold & 

Faulds (2009) som olika typer av Word of Mouth-forum. De tjänsteföretag som varit en 

del av datainsamlingen för denna uppsats, har visat sig använda vissa forum mer än 

andra. Tina Sayed Nestius förklarade att Facebook samt Instagram är de kanaler som 

tjänsteföretag tenderar att anse vara lättast att använda som redskap för 

kommunikationen via sociala medier och att de troligtvis används mest. Detta är något 

som bekräftades av samtliga resterande intervjupersoner då det visade sig att alla 

tjänsteföretag hade ett Facebook-konto och att merparten även hade ett konto på 

Instagram.  

 

Berglund & Boson (2010) menar att företagets hemsida räknas till verksamhetens egna 

kanaler och det visade sig att KalmarÖland Airports sociala medier bland annat används 

för att vidarebefordra trafik till företagets hemsida och alltså egna kanal. Dessutom har 

det visat sig att företagen har en önskan och eftersträvan om att placeras högt upp på 

sökmotorerna. Detta kan således kopplas samman med Berglund & Bosons (2010) teori 

om att företag vill associeras med specifika sökord.  
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En blogg består av en kollektiv eller personlig dagbok med varierande uttryck och 

kommentarer som ständigt uppdateras av användaren (Maurya, 2011). Av alla de olika 

respondenterna var det endast ägaren till Pontuz Löfgren AB som i dagsläget har en 

blogg som uppdateras kontinuerligt. Däremot önskade Eva Milesson på Stufvenäs 

Gästgiveri att de hade en blogg men att de inte finns tillräckligt med tid för att 

uppdatera den och sköta den kontinuerligt i dagsläget. Instagram är som nämnts en 

kanal med över 300 miljoner användare enligt Instagram (2015a). Instagram tillhör 

kategorin sociala nätverk som bland annat definieras som en internetbaserad tjänst som 

möjliggör för användaren att skapa både offentliga och halvoffentliga användarprofiler 

(Chen et al., 2014). Vissa av undersökningens olika tjänsteföretag använder Instagram 

kontinuerligt genom att utveckla egna hashtaggar så att kunderna kan hitta företaget. 

Dessa inkluderas av Pontuz Löfgren AB, KalmarÖland Airport, Byteatern Kalmar 

Länsteater samt Nöjesgruppen Kalmar. KalmarÖland Airport har även använt kanalen i 

en tävling där människor kunde vinna reserelaterade priser.  

 

Fuchs (2013) hävdar att Twitter är en slags mikroblogg som kan jämföras med 

internetbaserade SMS som når ut till flera mottagare samtidigt. Konsulten Tina Sayed 

Nestius påstod samtidigt att endast ett fåtal människor har Twitter och att flera av dessa 

inte är aktiva. Karin Lagerlöf på KalmarÖland Airport stärkte detta argument då hon 

menade att Twitter samt LinkedIn används i kommunikation mellan personer i samma 

bransch istället för mot privatpersoner. Strand Hotell Borgholm avstår helt från att 

använda Twitter då de inte känner att de kan kommunicera ut informationen på ett 

önskvärt sätt. Även Stufvenäs Gästgiveri har valt att inte ha någon kommunikation via 

Twitter. 

 

Byteatern Kalmar Länsteater har däremot sina Facebook-, Instagram- och Twitter-

konton sammankopplade. Detta betyder att samma information kommuniceras ut i 

samtliga sociala medier. Där skiljer sig Byteatern Kalmar Länsteater från Nöjesgruppen 

Kalmar som har också har ett Twitter-konto men som använder det väldigt sparsamt 

eftersom de inte tycker att det får den respons företaget eftersträvar. Även sättet att nå ut 

med informationen skiljer sig åt då Nöjesgruppen Kalmar väljer att inte kommunicera 

samma saker via samtliga sociala mediekanaler. Detta stämmer också överens med Shao 

(2009) som menar att de sociala nätverken utför olika uppgifter på plattformarna och 

därmed skiljer sig åt. Påståendet stärks även av Tina Sayed Nestius som menade att 
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tjänsteföretag ska anpassa budskapet efter mål samt målgrupp. YouTube möjliggör det 

för miljarder av människor att kunna titta, upptäcka och dela mängder av videoklipp 

(YouTube u.å.). Möjligheten att kunna skapa rörligt material är dock något som kräver 

en stor mängd resurser av tjänsteföretag enligt konsulten Tina Sayed Nestius. Samtidigt 

använder ingen av de intervjuade respondenterna YouTube som en kontinuerlig 

kommunikationskanal. Dock har Eva Milesson förklarat hur de skulle vilja använda sig 

av denna plattform allt mer i framtiden och lära sig hantera den bättre. LinkedIn med 

sina 300 miljoner medlemmar i över 200 länder (LinkedIn, 2015) visade sig inte vara en 

social mediekanal som något av tjänsteföretagen använder. Däremot är många av 

intervjupersonerna själva aktiva på denna kanal. I Karin Lagerlöfs fall använder hon 

LinkedIn för att informera andra människor kring KalmarÖland Airport.  

 

Annonser kan definieras som en betald och förmedlingsbar typ av kommunikation från 

en källa som är identifierbar (Richards & Curran, 2002). Camilla Dopson på Kalmar 

Science Park ansåg att Facebook var den definitivt mest lönsamma sociala 

mediekanalen när det kommer till publicering av annonser. Dopsons påstående kan 

kopplas ihop med det faktum att samtliga respondenter valde Facebook vid eventuell 

annonsering. Karin Lagerlöf på KalmarÖland Airport har använt Facebook för 

annonsering i form av information kring flygplatsens destinationer samt kring vilka 

företag de har ett samarbete med lokalt. Samtidigt hävdade Rowley (2004) att denna 

form av annonsering inte lockar trafik till ett företags hemsida. Även Eva Milesson och 

Julia Hjertqvist har använt deras Facebook-profil för att annonsera ut olika erbjudanden 

för att väcka intresse hos kunderna.  

 

Precis som Bovee & Arens (1992) påpekade har annonseringarna samt 

kommunikationen på de sociala medierna främst handlat om vilket slags erbjudande 

som de olika företagen har. Detta bekräftas även av Rowley (2004) som förklarar att 

kommunikationen i en digital värld framförallt handlar om att företag försöker få sina 

produkter och erbjudanden synliga för kunderna. Detta är något som gäller för Pontuz 

Löfgren AB som dessutom kommunicerar ut vad de gör för resterande delen av Kalmar. 

Även Strand Hotell Borgholm kommunicerar framförallt olika erbjudanden till 

kunderna för att locka fler folk till hotellet. Camilla Dopsons påstående om att sociala 

medierna sällan enbart är enda kommunikationskanalen stämmer överens med 

åtminstone två av intervjupersonerna. Både KalmarÖland Airport och Strand Hotell 
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Borgholm använder de sociala medierna som en extrakanal som kompletterar de övriga 

traditionella kommunikationskanalerna. Sociala medier är dessutom något som även 

Takahashi et al. (2015) ansåg vara ett viktigt supplement till de övriga kanalerna. 

 

5.1.1 Syftet med att kommunicera via sociala medier 

Crelin (2013) har presenterat teorier om att företags intention med sociala medier både 

kan handla om att spridas snabbt på internet men även att skapa en kontakt med 

kunderna. Detta är något som stämmer överens med Camilla Dopsons tidigare 

påstående om att syftet både handlar om att föra en dialog och sprida information för att 

lyckas locka kunder till företaget. Intervjupersonen Karin Lagerlöf på KalmarÖland 

Airport menade att deras syfte lika mycket är att få ut information om företaget till 

kunderna som det är att ha en diskussion med dem på sociala medier och bekräftar 

därför vår respondent Camilla Dopsons påstående. Karin hävdade även att det är viktigt 

att besvara kundernas frågor i tid. Detta stärks även av Tina Sayed Nestius som menade 

att beslutet att inte besvara kunders frågor är lika dumt som att inte svara i telefon.  

 

Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) förstärker argumentet då de förklarade att behovet av 

snabb respons ökar inom bland annat PR. Karin Lagerlöf berättade parallellt med detta 

hur hon märker att responsen skiljer sig beroende på vilken social mediekanal företaget 

väljer att använda. Stufvenäs Gästgiveri vill även de kommunicera med kunderna 

samtidigt som de vill sprida information om företaget via sociala medier. Genom att 

folk ”gillar” innehållet kan de ta del av budskapet som kan spridas vidare. Chaffey & 

Ellis-Chadwick (2012) förklarade att ifall företag nämns på andra hemsidor bidrar detta 

starkt till att skapa uppfattningar hos människor och kan även driva kunder till 

företagets egen hemsida. Samtidigt påpekade Eva Milesson att hon hoppas att Stufvenäs 

Gästgiveri nämns på tredje parts hemsida då de gör reklam för andra företag via sin 

egen hemsida. 

 

Palacio-Marqués et al. (2015) påstod att sociala nätverk har fått en ökad närvaro i 

dagens samhälle och blivit en källa för information som på ett kraftigt sätt kan påverka 

tänkbara kunder. Detta kan kopplas till Byteatern Kalmar Länsteaters huvudsakliga 

syfte som främst handlar om att sprida information via sociala medier. Julia Hjertqvist 

förklarade även att företaget genom annonsering på Facebook kan sprida informationen 

om verksamheten till nya målgrupper. Detta styrks av Hanafizadeh & Behboudi (2012) 
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som argumenterade för att annonsering via internet kan skapa medvetenhet hos 

konsumenter samt mynna ut i att kunder fattar ett köpbeslut fortare.  

Även Roland Rahhal på Nöjesgruppen Kalmar uppgav att tjänsteföretaget jobbar mer 

med att få ut information i sociala medier än att föra en diskussion med kunderna. 

Anledningen till detta är för att det kan vara svårt att upprätthålla en dialog med 

kunderna via sociala medier. Detta stärks även av Tinas Sayed Nestius påstående då hon 

menar att syftet för de flesta tjänsteföretag är att marknadsföra sig och inte söka en 

dialog med kunderna. Åsa Holmkvist hävdade att deras syfte med att kommunicera via 

sociala medier är att få folk intresserade av deras företag istället för konkurrenternas 

samtidigt som Thomas Kjellström påpekade att de främst använder sociala medier som 

en informationskanal. 

 

Till skillnad från Chaffey & Ellis-Chadwicks (2012) påståenden om att företag har 

diskussionsforum på tjänsteföretagens egna hemsidor har det visat sig att diskussioner 

oftast kan ske antingen via e-post, telefon eller personligt möte. Åsa Holmkvist 

berättade att företaget fick en viral sensation vid försäljningen av "Alien vs. Predator-

huset". Detta stämmer överens med Crelins (2013) teori om viral marknadsföring då 

budskapet i detta fall var innehållande och informativt. Troligtvis var inte detta det 

ursprungliga syftet eftersom Åsa förklarade att huset spreds fort på sociala medier utan 

att företaget hade tänkt att det skulle få så extremt stor spridning som det fick. Detta är 

därför ett exempel på hur budskapet sprids till internetanvändare som inte är anslutna 

till företaget och stämmer överens med Crelins (2013) presenterade teori. Berglund & 

Bosons (2010) påstående om att marknadsföraren snabbt tappar kontroll över det virala 

budskapet stärks också av det faktum att Pontuz Löfgren AB inte var beredda på den 

stora spridning som budskapet fick och som ledde till att hemsidan stängdes ner under 

ett dygn. 

 

5.1.2 Strategier 

Med utgångspunkt ifrån Constantinides (2014) teori om att företag antingen kan anta ett 

passivt eller aktivt förhållningssätt till social medie-marknadsföring har det visat sig att 

de som har intervjuats tenderar att använda ett aktivt förhållningssätt. Genom att 

använda en aktiv profil kan företag använda sociala medier som en marknadsförings- 

och PR-kanal. Samtidigt som Blackshaw & Nazzaro (2004) påstod att företag har gjort 

stora förändringar gällande verktyg och strategier för kommunikationen med kunder har 
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ingen av respondenterna ändrat sina verktyg och utformat en tvingande strategi för 

endast användandet av sociala medier. Anledningen till detta har visat sig både bero på 

att de sociala medierna inte är ett primärt sätt att marknadsföra sig på samt att det inte 

har funnits tillräckligt med tid för det. Detta går även emot Tina Sayed Nestius 

förhoppning om att alla tjänsteföretag som använder sociala medier borde ha en strategi. 

KalmarÖland Airport har dock i nuläget riktlinjer inom företaget som handlar om att det 

som publiceras på sociala medier ska vara informativt med möjligheten att kunna skapa 

en personlig kontakt med kunderna.  

 

Luxton et al. (2015) menar att ett företags förmåga att utforma effektiva strategier för 

marknadskommunikationer där företaget syns och hörs bidrar till utvecklandet av 

långsiktiga värden för ett varumärke. Detta är något som flera av företagen inte 

uppfyller kriterierna för då dessa inte har någon utformad strategi för kommunikation 

via sociala medier. Samtidigt har flera respondenter nämnt att företagen jobbar med 

riktlinjer. Dessa skulle därmed kunna ligga till grund för framtida strategier. Samtidigt 

stärker Eva Milesson författarna Chaffey & Smiths (2013) påstående att företags 

strategiska användning av digitala teknologier kan ge företagen kunskaper om 

kunderna. Detta gör hon när hon hävdar att sociala medier möjliggör det för Stufvenäs 

Gästgiveri att kunna se vilka som följer deras inlägg samt ifall de får nya följare. 

Woodard et al.:s (2013) teorier om att digital affärsstrategi innefattar ett mönster av 

konkurrensåtgärder blir bekräftat av Åsa Holmkvist som påstod att företaget vill synas 

mer än konkurrenterna på sociala medier. Sociala medier används även som en 

konkurrensåtgärd då flera respondenter bekräftat att de kan nå ut till en specifik 

målgrupp som i fallet med Byteatern Kalmar Länsteater som vill nå ut till yngre kunder. 

Detta stämmer även överens med Tina Sayed Nestius tidigare påstående om att 

tjänsteföretag vill nå ut till en större målgrupp.  

 

5.2 Problem med digital marknadskommunikation via sociala medier 

Munnukka & Järvi (2013) hävdade att det finns tre typer av uppfattade risker: 

tidsmässiga, finansiella, och funktionella. Dessa speglar intervjupersonernas 

verksamheter på olika sätt. Författarna hävdar att det framförallt är den tidsmässiga 

risken som behöver tas i beaktning när ett företag använder sig av de sociala medierna. 

Författarnas teorier styrktes när konsulten Tina Sayed Nestius förklarade att det största 

problemet eller risken som tjänsteföretag upplever tenderar att vara hur de ska hantera 
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de sociala medierna på ett bra sätt samt den tid som det krävs av dem. Hennes påstående 

om det funktionella problemet visade sig stämma med åtminstone de äldre 

intervjupersonerna. Både Thomas Kjellström och Eva Milesson påstod att deras 

okunskap kring sociala medier har påverkat i vilken grad de har valt att använda sig av 

det i sin marknadskommunikation. Detta stämmer överens med Jones et al.:s (2015) 

påstående om att tidsbarriären som företag kan uppleva riktar sig främst mot äldre 

personer som inte växt upp med sociala medier. Det tidsmässiga problemet blev väldigt 

tydligt i intervjun med Thomas Kjellström som förklarade hur bristen av tid har 

påverkat Strand Hotell Borgholms egen hemsida och deras Facebook-sida. Detta har i 

sin tur gjort att den delen av deras marknadskommunikation har kunnat anses som något 

oseriös. Det berodde till största delen på att det som stod under “aktuellt” kunde syfta 

till något som hände flera månader innan. Eva Milesson nämnde även att de har 

påverkats av de finansiella problem som sociala medier innebär då hon ansåg att 

annonsering via digitala kanaler kostar alldeles för mycket. Även respondenten Roland 

Rahhal nämnde att det finns en risk för att de i framtiden kommer att behöva betala för 

sin annonsering på de sociala medierna trots att de inte behöver göra det i dagsläget.  

 

Steinman & Hawkins (2010) beskriver ett ytterligare problem kring kommunikation via 

sociala medier. Användarna behöver uppfylla ett antal krav som de olika tjänsterna har, 

något som även Camilla Dopson nämner när hon berättade att exempelvis Facebooks 

regler för annonsering kan vara problematiskt för vissa företag emellanåt. Enligt Fill 

(2011) bidrar internet och andra nya digitala teknologier till att företag har större 

chanser att kunna integrera och samtala med sina kunder. I intervjun med Julia 

Hjertqvist förklarade hon dock att de har haft svårt att använda sin Facebook till att föra 

en dialog med kunderna. Anledningen till detta var att vissa av de som följde Byteatern 

Kalmar Länsteater kunde befinna sig längre bort ifrån Kalmar. Julia trodde att det fanns 

en risk för att det skulle bli för lokal prägling på hela dialogen och det är den 

huvudsakliga anledningen till att de har hållit inne med dialogerna. Tina Sayed Nestius 

stärkte Julia Hjertqvists resonemang om att tjänsteföretag ofta inte vill eller kan ha en 

djupare diskussion med sina kunder via exempelvis Facebook.  

 

Weinberg (2009) menar att kommunikationen i social medie-marknadsföring är en 

tvåvägskommunikation där det är viktigt att företaget lyssnar på kunderna. Karin 

Lagerlöf hävdade att denna tvåvägskommunikation kan innehålla stora nackdelar i form 
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av diskussioner på de sociala medierna som inte hör dit. Det faktum att sociala medier 

är snabbt, nu och enkelt, har sina nackdelar enligt Thomas Kjellström. Detta framförallt 

eftersom det finns en risk för de kan råka publicera någonting som inte var tillräckligt 

genomtänkt. Aula (2010) påstår att användare av de sociala medierna kan sprida en 

kollektiv sanning kring ett företag genom att de bygger upp en egen bild av företaget. 

Detta påstående bekräftas väldigt tydligt av Åsa Holmkvist som hävdade att; ”Om en 

person tycker illa om mig eller företaget så kan det bli en sanning om det skrivs på 

sociala medier” -(personlig intervju, 2015-11-27). Denna “sanning” kan troligtvis 

spridas genom begreppet Word of Mouth som enligt Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) 

uppkommer både genom viral marknadsföring och social medie-marknadsföring, 

bloggar, övriga plattformar eller genom konversationer på olika sociala nätverk. 

 

Baretto (2014) framhäver att internet har bidragit till att konsumenter har lyckats att 

hitta nya, enklare och mer lättillgängliga verktyg för att erhålla samt jämföra 

information om tjänster och produkter med andra individer. Detta är förmodligen en av 

de grundläggande orsakerna till att respondenten Karin Lagerlöf ansåg att det största 

problemet med kommunikation via sociala medier är att information som misstolkas 

kan spridas vidare på fel sätt mellan kunderna. Roland Rahhal på Nöjesgruppen Kalmar 

berättade om konceptet Partydvärgen där detta var väldigt tydligt. Ett problem som både 

respondenten Åsa Holmkvist och Eva Milesson såg med kommunikation via sociala 

medier är risken för att kunder ska ge negativ feedback i form av destruktiva 

kommentarer. Vien (2015) påstår att många utövare av digital marknadsföring anser att 

det kan tendera att vara en aning opersonligt att kommunicera via dessa kanalerna. Detta 

är förmodligen den huvudsakliga anledningen till att både Stufvenäs Gästgiveri och 

Nöjesgruppen Kalmar har kontaktat personer som har haft negativa klagomål eller 

kommentarer personligen istället för att föra en diskussion med dem på sociala medier. 

Rowley (2004) påstod att den största svårigheten med att marknadsföra sig via internet 

är att få kunderna medvetna om erbjudanden via någon form av reklamannons eller 

liknande som dyker upp på dataskärmar eller liknande. De respondenterna som tyckte 

att detta var det största problemet med sociala medier var Roland Rahhal och Julia 

Hjertqvist. De förstärker Rowleys (2004) resonemang och menar att folk inte läser 

innehållet ingående på sociala medier eftersom det är lätt för företag att försvinna i 

nyhetsflödet på de olika plattformarna. Detta ansågs främst bero på att användarna får ta 

del av en stor mängd publicerad information.  
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5.2.1 Tjänsteföretags kontroll över innehållet i deras information och vad som 
sägs om dem mellan kunderna 

Samtidigt fanns det olika uppfattningar kring ifall tjänsteföretag har fått en högre eller 

lägre grad av kontroll på grund av de sociala medierna. Kaplan & Haenlein (2009) 

påstod att företag idag har mindre kontroll över informationen som sprids mellan 

kunderna och att många företag känner sig obekväma med att befinna sig i en virtuell 

värld. Camilla Dopson hävdade istället att eftersom företag får reda på vad kunderna 

tycker och tänker innebär det i det stora hela en större kontroll. Tina Sayed Nestius 

påstod även hon att tjänsteföretag har mer kontroll i det stora hela. Samtidigt stärkte 

Tina det som Mangold & Faulds (2009) påstår om att företag har en begränsad och 

mindre kontroll över innehållet i deras information och hur den kommuniceras mellan 

kunderna. Samtidigt som konsulterna ansåg att företag har fått mer kontroll i det stora 

hela, resonerade respondenten Åsa Holmkvist på ett lite annorlunda sätt. Hon menade 

att deras företag i nuläget har mindre kontroll vilket även Eva Milesson ansåg. Julia 

Hjertqvist hävdade däremot att de har mer kontroll idag eftersom deras verksamhet 

tenderar att sprida milda budskap som inte riskerar att spridas mellan människor. Detta 

går att ställa sig frågande till eftersom verksamheten faktiskt blev påverkad i allra 

högsta grad av uttalandet från en lokal sverigedemokrat som faktiskt ledde till att vissa 

valde att sluta följa dem på Facebook. Booth & Matic (2011) hävdar att konsumenter 

har kontroll, och detta är något som även Roland Rahhal ansåg eftersom det aldrig går 

att kontrollera vad människor skriver på de sociala medierna.  

 

Enligt Kaplan & Haenlein (2009) handlar allt idag om sociala medier och det bör 

användas i både i små, medelstora och större multinationella företag men också i statliga 

och icke vinstdrivande myndigheter. Författarna hävdar dessutom att de som inte är 

aktiva på Facebook eller YouTube, tillhör enligt många inte längre den virtuella 

världen. Constantinides (2014) menar samtidigt att marknadsföringen framöver kommer 

att baseras på samarbete, medskapande, öppenhet och ett ärlig åtagande att lyssna på 

och hjälpa kunder. Sociala medier är en ny möjlighet för tjänsteföretag att marknadsföra 

sig i en ny tillvaro där kunden prioriteras först. Camilla Dopson trodde avslutningsvis 

att företag kommer att behöva räkna med sociala medier som en självklar 

kommunikationskanal i framtiden. 
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6 Slutsats & reflektion 
I detta avslutande kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för vissa tendenser som 

vi har uppmärksammat i vår undersökning. Därefter kommer vi att besvara våra 

forskningsfrågor som vi har utformat för att kunna besvara vårt syfte. Vi kommer utöver 

detta även att presentera våra egna tankar och reflektioner kring vår undersökning och 

konstatera vad uppsatsens resultat har bidragit till kring teorier om vårt utvalda 

forskningsområde. Avslutningsvis kommer vi att redovisa våra avslutande tankar och 

implementera råd för framtida forskning kring det aktuella ämnet. 

 

6.1 Tendenser  

Vi har i vårt arbete kunnat identifiera vissa gemensamma mönster med utgångspunkt i 

vår teori och empiri. De tendenser som presenterats beskrivs härnäst och bör inte 

användas för att dra några generella slutsatser: 

 

x Kommunikation och kanaler: Vår undersökning visar att kommunikationen via 

sociala medier främst har bestått av annonsering som har kommunicerats via den 

sociala mediekanalen Facebook.  

x Syftet med att kommunicera via sociala medier: Det primära syftet tenderar att 

överlag handla om att kunna sprida information kring dels olika erbjudanden 

men samtidigt kring tjänsteföretagens verksamhet. 

x Strategier för kommunikation via sociala medier: Ingen av undersökningens 

intervjuade tjänsteföretag har i dagsläget haft någon uttalad strategi kring sociala 

medier men vissa har ändå utformat vissa riktlinjer för kommunikationen via 

sociala medier. 

x Problem med att kommunicera via sociala medier: Undersökningen har pekat på 

att de problem som har upplevts för tjänsteföretag genom att kommunicera via 

sociala medier främst har handlat om tidsbegränsningar och sociala mediers 

funktionalitet. 

x Graden av kontroll vid användning av sociala medier: Huvudparten av de 

intervjuade verksamheterna har upplevt att de idag har mindre kontroll över 

deras innehåll och vad som sägs om dem mellan deras kunder sedan de började 

med att kommunicera via sociala medier. 
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6.2 Besvarande av forskningsfrågor 

6.2.1 Hur kan ett tjänsteföretag kommunicera via sociala medier? 

I vår forskningsprocess har vi kunnat identifiera olika typer av mönster när det gäller 

tjänsteföretags kommunikation via sociala medier samt vilka kanaler som våra utvalda 

tjänsteföretag tenderar att använda mest. Vår akademiska undersökning antyder att 

annonsering är ett utbrett kommunikationsverktyg bland studiens utvalda tjänsteföretag 

för att bland annat kunna nå ut med sitt budskap till en varierande samt nyare typ av 

målgrupp. Den empiriska undersökningen bidrar därför till ny teori kring 

kommunikationen via sociala medier. Den bakomliggande orsaken till detta är att 

tidigare vetenskaplig forskning inte har redovisat hur annonsering specifikt är ett av de 

mest utbredda verktygen som tjänsteföretag tenderar att använda på sociala medier. 

Istället har den tidigare forskaren Baretto (2013) endast presenterat teorier kring 

förtjänade kanaler samt graden av lönsamhet gällande annonsering på sociala medier. 

Författaren har dessutom endast presenterat teorier kring annonsering på internet i 

allmänhet och nämner inte specifikt sociala medier. Studien har dessutom visat att 

annonseringar på sociala medier tenderar att vara köpta och talar därför emot Barettos 

(2013) rekommendation om att annonseringen borde vara förtjänad.  

 

Vi har även kunnat konstatera att konsulten Tina Sayed Nestius påstående om att 

Facebook är det största sociala mediekanalen och att tjänsteföretag via denna kanal når 

ut till flest människor stämmer överens med åtminstone våra utvalda intervjupersoner. 

Vi håller samtidigt med Berglund & Boson (2010) om att företag först bör se till sina 

egna kanaler innan företaget expanderar till köpta kanaler. Detta eftersom vår studie 

visar att det är viktigt att tjänsteföretag etablerar en egen kommunikation innan de 

börjar involvera andra parter utöver kunderna som kan påverka informationen kring ett 

visst budskap eller erbjudande. Det är samtidigt tydligt att tjänsteföretag vill att deras 

verksamhet ska placeras högt upp på sökmotorerna då det tenderar att bidra till att fler 

uppmärksammar deras verksamhet istället för konkurrenternas verksamheter. Samtidigt 

som Facebook alltså tenderar att vara den mest användbara och den mest lätthanterliga 

sociala mediekanalen, visar vår undersökning att bloggar inte alls är lika etablerade i 

kommunikationen via sociala medier. Det redovisade resultatet uppvisar tendenser på 

att trots att Pontuz Löfgrens blogg i huvudsak inte kommunicerar ut erbjudanden eller 

liknande blir det ändå en indirekt marknadsföringskanal för verksamheten eftersom 

många per automatik förknippar privatpersonen Pontuz Löfgren med tjänsteföretaget 
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Pontuz Löfgren AB. Detta är ett tydligt tecken på att det finns fler kanaler utöver 

Facebook som kan bidra till att fler kunder uppmärksammar ett specifikt tjänsteföretag. 

Undersökningens resultat ställer sig emot Kaplan & Haenleins (2009) påstående om att 

många etablerade företag idag använder sig av bloggar i sin kommunikation via sociala 

medier. Samtidigt innefattar detta resultat insamlad data från enbart tjänsteföretag. Detta 

är något som de tidigare forskare inte presenterat. Vår undersökning indikerar samtidigt 

på att förklaringen till varför många tjänsteföretag använder Instagram i sin 

kommunikation via sociala medier är att det används av väldigt många runt om i hela 

Sverige. Med hjälp av vår undersökning går det även att fastställa att tjänsteföretag har 

anpassat sig efter Instagram då de har valt att ständigt utveckla och bibehålla vid 

specifika hashtaggar som gör att kunderna har lättare för att hitta deras erbjudande. 

Undersökningen pekar på att Facebook inte är förgånget som kommunikationskanal 

men konstaterar samtidigt att allt fler drivande verksamheter har öppnat upp ögonen för 

andra potentiella kommunikationskanaler via sociala medier där Instagram är ett av 

flera exempel. Vår granskning visar även att många tjänsteföretag väljer att försöka 

bredda användningen av de sociala medierna och anpassa dem beroende på vilket typ av 

information de vill nå ut med.  

 

Samtidigt pekar studiens resultat på att den bristande kommunikationsaktiviteten på 

LinkedIn från tjänsteföretagens sida beror på att LinkedIn anses vara ett professionellt 

nätverk bland branschorganisationer och därför lämpar sig mer emot företagskunder 

istället för privatpersoner. Detta är något som enligt undersökningen även gäller den 

sociala mediekanalen Twitter eftersom det har visat sig vara svårt att få ut ett starkt och 

tydligt budskap genom denna kanal. Resultatet har även visat att Twitter inte används 

lika frekvent som exempelvis kanalen Facebook. Vår framställda empiriska data talar 

således till viss del emot Davies & Slater (2015) som bland annat lyfte fram Twitter 

som en av de verktyg som ökat spridningen bland det förmedlade budskapet och som 

bidragit till ett stigande inflytande från kunderna. Vi har också kunnat konstatera att 

YouTube idag används endast av ett fåtal av de utvalda tjänsteföretagen samtidigt som 

flera respondenter kan tänka sig att använda denna sociala mediekanal i framtiden. Vi 

har samtidigt kunnat fastställa att nya kanaler som Vimeo och Pinterest i viss mån har 

använts av tjänsteföretag för att kommunicera. Vår undersökning har därmed bidragit 

med ny teori kring potentiella kanaler som kan förekomma i tjänsteföretags 

kommunikation. Uppsatsen har tydligt visat att flera tjänsteföretag främst använder 
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Facebook för att det anses vara den enklaste kanalen att kunna nå ut till flest kunder via. 

Samtidigt pekar det framförda resultatet på att tjänsteföretag bör bli allt mer 

öppensinnade för nya kanaler. Tjänsteföretag bör därför använda sig av ett flertal 

kanaler som kompletterar varandra för att dels kunna sprida olika budskap, samtidigt 

som de genom detta kan nå ut till fler varierande målgrupper via de olika kanalerna.  

 

Trots att vissa av intervjupersonerna har uppgett att deras syfte både handlar om att 

sprida information samt att föra en dialog med kunderna kan vi ändå se vissa tendenser i 

att de sociala medierna framförallt används som en informationskanal. Denna 

informationskanal har använts för att kunna sprida information kring verksamheterna 

och deras erbjudanden och har dessutom visat sig kunna komplettera den övriga delen 

av den totala kommunikationen. Uppsatsens utfall ställer sig därför till viss del emot 

den tidigare forskaren Crelin (2013). Författaren hävdade istället att det huvudsakliga 

syftet med kommunikation via sociala medier både handlar om att integrera med 

kunderna samt sprida snabb information. Uppsatsen har samtidigt visat ett visst stöd för 

Bharadwaj et al.:s (2013) teorier kring att företag vill skapa en personlig och särpräglad 

kontakt med kunderna i KalmarÖland Airports fall.  

 

Vår undersökning har samtidigt tydligt visat att det både finns likheter och skillnader i 

hur de utvalda tjänsteföretagen kommunicerar. Studien pekar på att kommunikation via 

sociala medier är ett bra sätt att sprida information på, men ett sämre sätt för 

tjänsteföretag att inleda diskussioner på. Anledningen till detta är att resultatet som har 

framkommit i den akademiska studien har visat vissa tendenser gällande svårigheten 

med att kunna styra konversationen via sociala medier. Parallellt med detta har det 

presenterade resultatet indikerat på att det finns en risk med att informera via sociala 

mediekanaler och att missförstånd samt negativa publiceringar kan leda till att 

användare slutar att följa ett visst tjänsteföretag. Samtidigt indikerar uppsatsen på att 

tjänsteföretag bör anpassa budskapet som ska kommuniceras efter den specifika sociala 

mediekanalen. En intressant upptäckt som har kommit fram under uppsatsarbetet är att 

ingen av de utvalda intervjupersonernas verksamhet har någon strikt strategi som de 

utgår ifrån vid kommunikation via sociala medier. Detta är något som troligtvis beror på 

att många företag är rädda för att sluta med de traditionella kommunikationskanalerna 

och väljer därför att fortsätta utgå från dem när de utformar sin strategi. Resultatet kring 
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verksamheternas strategier pekar på att vår empiriska undersökning har bidragit till ny 

fakta som ställer sig emot de tidigare forskarna Blackshaw & Nazzaro (2004). 

 

6.2.2 Vilka problem skulle ett tjänsteföretag kunna uppleva med att 
kommunicera via sociala medier? 

Ett tydligt problem som framkommit av uppsatsens resultat är de uppfattade tidsmässiga 

riskerna som finns bland våra respondenter. Vår kartlagda studie har lyckats få fram 

resultat som tyder på att även större företag kan uppleva tidsmässiga problem och att det 

inte enbart gäller för mindre företag som Jones et al. (2015) tidigare påstod i sin 

framtagna teori. Detta utfallet menar vi är banbrytande och något som vi inte hade 

räknat med eftersom större företag i allmänhet borde anses kunna hantera tidsmässiga 

problem gällande sociala medier. Samtidigt talar vårt presenterade utfall även för 

författarna då det har framkommit att tidsmässiga problem främst har uppfattats av de 

äldre respondenterna trots att de haft besittningar i två av de största tjänsteföretag som 

präglat våran empiri.  

 

Vårt insamlade material styrker samtidigt det som Munnukka & Järvi (2013) hävdar 

kring det tidsmässiga riskerna som företag oavsett verksamhet bör ta i beaktning vid 

användning av sociala medier. Vi kan parallellt med detta konstatera att hanteringen av 

sociala medierna inte uppfattats som ett problem bland de yngre respondenterna som 

redan besitter en viss kunskap kring ämnet. Samtidigt uppvisar studien tendenser på att 

de finansiella riskerna som associeras med sociala medier kan kopplas till dyr 

annonsering via exempelvis Facebook. Detta är något som de tidigare forskarna 

Munnukka & Järvi (2013) inte framhåller i sin publicerade artikel och detta är därför ett 

tydligt teoretiskt bidrag till de befintliga teorierna. Samtidigt har de finansiella riskerna 

inte varit lika påtagliga som de tidsmässiga samt funktionella riskerna. 

 

Vi finner det intressant att studiens yngsta respondenter, Julia Hjertqvist och Roland 

Rahhal delar samma uppfattning om att det största problemet med sociala medier är att 

deras information lätt försvinner i nyhetsflödet då deras erbjudande blir ett i mängden 

och att folk inte läser deras erbjudande ingående. Med bakgrund av detta går det att 

konstatera att beroende på vilken generation som hanterar de sociala medierna kan 

problem uppfattas på en rad olika sätt. Trots de upplevda problem som finns idag, 

bedömer vi att Camilla Dopson har en poäng när hon påstår att det är bättre att gå ut och 
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informera fel än att inte informera alls då det troligtvis leder till att kunderna oavsett 

vad, får kännedom kring företagen. Samtidigt hävdar vi att människor i allmänhet trivs 

med att bli informerade och detta bör företag ta i beaktning. Resultatet som har 

framkommit av undersökningen talar för att internet och andra nya digitala teknologier 

har gett tjänsteföretag chansen att integrera och samtala med sina kunder. Den 

empiriska undersökningen visar dock att en mer integrerad kundkontakt och samtal med 

kunderna i vissa fall kan uppfattas som svåra att genomföra. Vår granskning presenterar 

dessutom nya problem som akademiska forskare inte har presenterat innan kring att 

sociala medier inte är tillräckligt för att kunna föra en dialog med en målgrupp som 

befinner sig på längre avstånd. Då flera respondenter har valt att inte föra en dialog via 

de sociala medierna talar undersökningen i vissa avseenden emot Weinberg (2009) som 

belyste betydelsen av att lyssna på sina kunder. Ett ytterligare problem som tenderar att 

existera enligt resulterande studier är risken för att olämpliga diskussioner skall uppstå 

på de sociala mediekanalerna.  

 

Vår uppsats har visat tendenser på att konsumenter besitter en viss makt då risken finns 

för att de kan skapa en falsk sanning till andra användare på de sociala medierna. Denna 

”kollektiva sanning” både stärker och förtydligar Aulas (2010) teorier och bidrar till ett 

begrepp som vi anser kan implementeras i de framtida teorierna. Studiens resultat har 

visat på betydelsen av snabb kommunikation från tjänsteföretagens sida för att kunna 

förebygga missförstånd och att det finns en risk för att verksamheterna får negativ 

feedback i form av kommentarer. Resultatet visar dessutom att tjänsteföretag har 

kontaktat upphovspersonerna av de negativa kommentarerna utanför de sociala 

medierna dels för att det uppfattas mer personligt men också för att inte diskussionen 

ska synas offentligt via sociala medier och spridas till övriga kanaler. Datainsamlingen 

indikerar dessutom på att tjänsteföretag behöver tänka en gång extra innan de publicerar 

någonting på sociala medier för att minimera riskerna för att konflikter samt 

missförstånd ska uppstå.  

 

Vissa intervjupersoner har framhållit att deras verksamhet har mindre kontroll över 

innehållet i deras information och vad som sägs om dem mellan kunderna. Resultatet av 

studien förstärker därför tidigare författare Kaplan & Haenleins (2009) samt Mangold & 

Faulds (2009) påstående och bidrar till en ökad trovärdighet av tidigare presenterade 

teorier. Dock har undersökningen visat att de tjänsteföretag som inte kommunicerar 
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starka budskap via sociala medier inte har upplevt detta. Detta är en intressant upptäckt 

som kan appliceras på framtida teorier kring kommunikation via sociala medier oavsett 

verksamhet. Ingen tidigare forskare har nämnt hur kontrollen kan styras av vilket 

budskap som företag tenderar att leverera. Samtidigt håller vi med merparten av 

respondenterna som hävdar att det är svårt att kontrollera det som kommuniceras mellan 

kunderna eftersom det inte går att kontrollera vad enskilda personer skriver. Detta styrks 

även av Booth & Matic (2011) som hävdar att företag aldrig har kunnat kontrollera vad 

som sägs om dem mellan konsumenterna.  

 

6.3 Besvarande av syfte 

Undersöknings syfte är härmed uppfyllt i och med att våra forskningsfrågor har 

besvarats genom beskrivningar av hur tjänsteföretag kommunicerar via sociala medier 

samt vilka problem som de kan uppleva med detta.  

 

6.4 Avslutande tankar & reflektioner 

Vi finner det intressant att vissa av våra respondenter ser de sociala medierna som ett 

komplement till andra kommunikationskanaler medans andra respondenter som 

Nöjesgruppen Kalmar exempelvis är helt beroende av de sociala medierna. Detta beror 

enligt oss inte enbart på att det är olika typer av tjänsteföretag, utan beror dessutom på 

att verksamheterna riktar in sig mot helt olika målgrupper i vissa fall. Vi bedömer 

utöver detta att tjänsteföretag behöver ta den tidsmässiga aspekten i beaktning och 

planera och utforma mer konkreta strategier för kommunikationen via sociala medier. 

Vi anser dessutom att tjänsteföretag framöver bör anställa eller utse någon kompetent 

individ på företaget som enbart sköter de sociala medierna som sin huvudsakliga 

arbetsuppgift. Individen bör utbildas och lära sig hur sociala medier fungerar för att 

kunna undvika eventuella funktionella, tidsmässiga samt finansiella problem i 

framtiden. Detta bör leda till att tjänsteföretag har enklare att etablera exempelvis en 

blogg som förhoppningsvis kan bli lika uppmärksammad och läst som ägaren till Pontuz 

Löfgren AB:s blogg. Tjänsteföretag bör samtidigt försöka styra kommunikationen på ett 

sätt som gör att det är fördelaktigt för företaget genom att utforma genomtänkta budskap 

på de sociala mediekanalerna. Det skulle kunna ske genom att exempelvis lägga in 

information om ett tjänsteföretags erbjudanden bland destruktiva kommentarer och 

konversationer för att försöka styra bort diskussionen.  
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Vår undersökning har verkligen tydliggjort att tjänsteföretag allt mer måste anpassa sig 

efter den ständigt utvecklade teknologin för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga 

på marknaden. Samtidigt får man inte glömma bort att även konsumenterna har tvingats 

att anpassa sig efter den nya teknologin. Detta innebär att trots att marknadsförare och 

kommunikatörer i olika verksamheter kan anse att de har tillräckligt med kompetens för 

att kunna hantera olika sociala mediekanaler behöver de alltid ha kunderna i åtanke. 

Utöver detta är det angeläget att varje budskap både når ut och förstås utav kunderna. 

Teknologin har på så vis påtagligt förändrat förutsättningarna för både tjänsteföretag 

och för konsumenterna.  

 

Den digitala teknologins framfart har verkligen uppmärksammats i vår undersökning 

och användandet av sociala medier är något som definitivt har ökat under de senaste 

åren. Enligt oss handlar det inte längre om eller ifall tjänsteföretag ska välja att 

kommunicera via sociala medier utan vad som ska kommuniceras och hur det ska 

kommuniceras. Vi håller dessutom med Kaplan och Haenlein (2009) om att alla typer 

av företag oavsett storlek eller verksamhet, samt icke vinstdrivande verksamheter och 

statliga myndigheter borde använda sig av sociala medier. Med detta som underlag vill 

vi avslutningsvis fastställa att vi håller med Camilla Dopson om att sociala medier 

behöver vara en självklarhet för företag och att de framöver kommer att behöva välja att 

antingen bli digitaliserade eller dö.  

 

6.5 Råd för framtida forskning 

Under arbetsprocessen har vi noterat att det finns aspekter som vi finner intressant för 

framtida forskning. Det empiriska fokus under detta arbete har varit på tjänsteföretag. 

Därför hade det varit intressant att undersöka hur andra typer av företag, exempelvis 

produktionsföretag eller butiker, hanterar kommunikation via sociala medier. Detta 

skulle därefter kunna jämföras med resultatet insamlat från denna studie och därefter 

kan likheter och skillnader mellan företagstyperna analyseras. 

 

Utöver detta hade det även varit intressant om framtida forskare analyserar vilken social 

mediekanal som är bäst beroende på företagens målgrupp. Intervjuerna med våra 

respondenter har markerat att YouTube är en social mediekanal som tjänsteföretag 

skulle vilja använda men som de menar kräver resurser. Vi anser därför att det hade 

varit hjälpsamt om framtida forskning visade exempel på hur företag kan använda denna 
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kanal på ett mer resurseffektivt sätt. Det hade även varit intressant att forska kring hur 

företag i allmänhet bör gå tillväga för att kunna undvika att deras budskap försvinner 

bland alla andra ständiga uppdateringar och annan information på sociala medier. Denna 

studie har även fokuserat på tjänsteföretagens synvinkel och det vore därför tänkvärt att 

se en framtida studie inom kommunikationen på sociala medier ur ett kundperspektiv. 

Avslutningsvis hade det även varit intressant att presentera och forska kring vilka 

sociala mediekanaler som kommer växa och vara populärast i framtiden. Dessutom hade 

det varit intressant att i framtiden se ifall annonsering via Facebook fortfarande hade 

upplevts som det bästa sättet att kommunicera på via de sociala mediekanalerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide till tjänsteföretag 
Hur kan sociala medier definieras? 

1. Kan du presentera vad du heter, vad du jobbar med och vad du har för tidigare 

erfarenheter? 
2. Hur definierar du sociala medier? 

3. Vad anser du är bra med sociala medier och digital marknadsföring? 

4. Är sociala medier något som passar ert företag? 

        - Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

5. Tror du att det är extra viktigt att just ni som tjänsteföretag använder er av 

sociala medier? 

   - Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

Hur kan ett tjänsteföretag kommunicera via sociala medier? 

6.   Hur och vad kommunicerar ni via sociala medier? 

7.   Vad anser du om Facebook, Twitter, YouTube, Instagram och LinkedIn som 

kommunikationskanaler? 

8.   Vilka sociala mediekanaler använder ni er av? 

        - Är det någon social mediekanal som ni använder mer och föredrar framför andra? 

9.   Vilket syfte har ni med att kommunicera via sociala medier? 

-    Är syftet att sprida information eller är syftet att ha integrerad kundkontakt med 

kunderna där ni utbyter information sinsemellan? 

10. Tror du att det finns skillnader i hur olika tjänsteföretag kommunicerar via 

sociala medier? 

11. Vem ansvarar för kommunikationen via sociala medier? 

12. Använder ni er av någon särskild strategi i er digitala marknadsföring? 

  - Isåfall vilken? 

13. Hur mycket resurser lägger ni ner på sociala medier? (tid, pengar, personal) 

14. Lägger ni ner mer resurser på marknadsföring nu jämfört med vad ni gjorde 

innan ni började kommunicera via sociala medier? 

Vilka problem skulle ett tjänsteföretag kunna uppleva med att kommunicera via 
sociala medier? 

15. Har det krävts någon omfördelning av resurserna i företaget sedan ni började 

använda er av sociala medier? 

  - Isåfall hur? 
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16. Vilka är de största problem som ni har upplevt med sociala medier? 

17. Vad är sämre med de sociala mediekanalerna jämfört med de traditionella 

marknadsföringskanalerna enligt dig? 

18. Tycker du att ni idag har en mindre kontroll över innehållet som ni förmedlar till 

kunderna via sociala medier samt den information som sprids om er mellan 

kunderna jämfört med tidigare (traditionell marknadsföring).  

   - Varför? 
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Bilaga 2. Intervjuguide till konsulter 
Hur kan sociala medier definieras? 

1. Kan du presentera vad du heter, vad du jobbar med och vad du har för tidigare 

erfarenheter? 

2. Hur definierar du sociala medier? 

3. Vad anser du är bra med sociala medier och digital marknadsföring? 

4. Hur kan traditionell kommunikation skilja sig gentemot digital kommunikation 

via sociala medier? (tv, radio, tidningar osv) 

5. Tror du att det finns skillnader i hur tjänsteföretag kommunicerar via sociala 

medier jämfört med andra typer av företag? 

         - Isåfall vilken eller vilka? 

6. Tror du att sociala medier är något som kan passa alla tjänsteföretag? 

   - Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

7. Tror du att det är extra viktigt att just tjänsteföretag använder sig av sociala 

medier? 

         - Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

Hur kan ett tjänsteföretag kommunicera via sociala medier? 

8.  Hur och vad tror du att tjänsteföretag tenderar att kommunicera via sociala 

medier? 

9.  Vad anser du om Facebook, Twitter, YouTube, Instagram och LinkedIn som 

kommunikationskanaler? 

10. Vilka sociala medier tror du att tjänsteföretag tenderar att använda mest? 

(Twitter, Facebook, Instagram etc.) 

11. Vilket syfte tenderar tjänsteföretag att ha med att kommunicera via sociala 

medier enligt dig? 

   - Är syftet ofta att sprida information eller är det vanligare att syftet är att ha 

integrerad kundkontakt med kunderna  

12. Tror du att tjänsteföretag använder sig utav någon särskild strategi i sin digitala 

marknadsföring? 

    - Isåfall vilken eller vilka? 

13. Tror du att tjänsteföretag lägger ner mer resurser på marknadsföring nu jämfört 

med vad de gjorde innan de började kommunicera via sociala medier? 

    -  Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
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14. Tror du att det finns skillnader i hur olika tjänsteföretag kommunicerar sig via 

sociala medier? 

    - Isåfall vilken eller vilka? 

Vilka problem skulle ett tjänsteföretag kunna uppleva med att kommunicera via 
sociala medier? 

15. Vilka problem tror du att tjänsteföretag kan uppleva med sociala medier? 

16. Tror du att tjänsteföretag nuförtiden tenderar att ha en mindre kontroll över 

innehållet som de förmedlar till kunderna via sociala medier samt över den 

information som sprids om dem mellan kunderna jämfört med tidigare 

(traditionell marknadsföring). 

         - Varför? 

17. Vad är sämre med de sociala medierna jämfört med de traditionella 

marknadsföringskanalerna enligt dig? 

18. Anser du att alla tjänsteföretag borde använda/kommunicera via sociala medier? 

   - Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
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Bilaga 3. Andel av företagen som använder av sociala medier 
Statistiska Centralbyråns undersökning (2013) visar att de företag som använder sig 

mest av sociala medier är företag inom informations och kommunikationsbranschen 

följt av företag inom hotell och restaurangbranschen. De företag som använder sociala 

medier minst är byggföretag, företag inom transport och magasinering, 

tillverkningsindustri samt industri för energi och återvinning. Företag med 250 eller fler 

anställda är de som tenderar att använda sig mest av sociala medier. Företag med 50-

249 anställda använder inte sociala medier lika frekvent men använder sig av sociala 

medier mer än företag med 10- 49 anställda som använder sociala medier minst. 
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Bilaga 4. Andel företag som använder något av följande sociala medier 

Statistiska centralbyrån visar i sin undersökning (2014), som inriktar sig på företag som 

har 10 eller fler anställda, att 45 % av företag använder sig av sociala nätverk, 13 % 

använder sig av bloggar eller mikrobloggar, 15 % använder sig av webbplatser för att 

dela multimedia samt 7 % av företagen använder Wiki-baserade verktyg. 

 

 

 

 

 


