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Abstract 
 
Titel:    Sociala mediestrategier -  

En studie om svenska företags sociala mediestrategier 

 
Författare:    Malin Ekblom och Michaela Möller 
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Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån ett 

kommunikationsperspektiv redogöra för vilka strategier 
svenska företag använder sig av inom sociala medier.  

 
 
Problem:  Den nya utvecklingen av tekniken har förändrat sättet hur 

människor kommunicerar. Detta har i sin tur påverkat 
förutsättningar för företag och organisationer som vill nå ut 
till publiken. På tre år har sociala medier blivit den 
populäraste aktiviteten på Internet. Därför borde det vara 
naturligt för företag att använda sig av sociala medier som en 
del av deras kommunikationsstrategi. 

 
Metod:  Studien grundas på kvalitativa telefon- och e-postintervjuer 

med sex svenska företag. Vi utförde ljudupptagning på de 
intervjuer där det var möjligt, för att få så rikt material som 
möjligt till vår analys. 

 
Resultat:  Resultatet visar att det verkar finnas okunskap på företagen 

kring sociala mediestrategier och därmed otydliga strategier. 
Det visade sig att företagen använder sig av alla de fyra 
strategier som presenteras i studien, mer eller mindre då de 
går hand i hand, dock verkar de inte vara medvetna om det. 

 
Nyckelord:    Sociala medier, strategier, kanaler 
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1. Inledning 
_______________________________________________________________________  
Detta kapitel inleds med en diskussion kring sociala medier, dess framväxt och utvecklingen av 

medielandskapet. Vidare förs en problemdiskussion kring sociala medier och hur företag påverkats av dem. 

Sedan tas studiens syfte och frågeställningar upp. Kapitlet avslutas med en disposition av studien 

_______________________________________________________________________  
 
Sociala medier har utvecklats och är idag en del av de flesta människors vardag. ”Sociala 

medier är digitala kommunikationsformer genom vilka vi delar upplevelser, erfarenheter, 

åsikter och innehåll med varandra, oberoende av tid och plats” (Stakston, 2010:19). Det är 

nästintill omöjligt att inte komma i kontakt med sociala medier idag. I samband med det har 

ett nytt medielandskap med nya förutsättningar vuxit fram och gjort det möjligt för företag 

och enskilda människor att etablera och marknadsföra sig via Internet och de sociala 

medierna. Sociala medier har växt och blivit nya platser för marknadsföring och PR.  

 

Det är just denna stora tillväxt av sociala medier som medfört nya platser för 

marknadsföring och PR som är intressant. Hur ser det ut bland svenska företag? Använder 

de sig av sociala medier och har de i så fall någon utarbetad strategi kring det? Eftersom 

sociala medier är ett fenomen som bara växer och blir större känns frågan om hur företag 

anammar deras funktioner och möjligheter relevant att undersöka. Som företag blir det allt 

viktigare att finnas på Facebook, Twitter, YouTube och bloggar för att höras och synas. Det 

är nu det gäller att som företag vågar ta tillfället och utnyttja den enorma positiva kraften och 

effekten som sociala medier kan medföra, innan konkurrenterna hinner förbi. Eftersom 

sociala medier har blivit ett så pass stort fenomen som genomsyrar i stort sett hela samhället 

och nu tar upp många timmar av vår vakna tid, känns frågan om huruvida svenska företag 

lyckats integrera sig i de sociala mediernas värld viktig. Det känns som en självklarhet att 

företaget borde finnas och synas där kunden befinner sig. I dagens samhälle går det inte att 

sticka under stolen med att sociala medier antagligen kommer att bli det mest dominerade 

verktyget att arbeta med för företag i framtiden när det kommer till marknadsföring. Detta 

medför att företagen bör för att skapa ett så effektivt arbete som möjligt ha klara strategier 

och mål utsatta. 
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Människor har kommunicerat med varandra i alla tider, bara att det har sett annorlunda ut än 

vad det gör idag. En skillnad är att människors kontaktnät och aktivitet har blivit större än 

någonsin. Vi är idag inte begränsade till att enbart kunna kommunicera face to face eller via 

telefon, utan vi kan fritt och med vem som helst ta kontakt och börja kommunicera och det 

sker globalt. Det behöver inte bara vara över staketet med grannen eller klasskompisarna på 

lunchrasten. Allt detta tack vare ny teknik och det är genom ny teknik som sociala medier 

har utvecklats och blivit en stor del av människors vardag. Samtidigt som det ger oändliga 

möjligheter för företag kan de även innebära hot. Ju större "spelutrymme" man har, desto 

mer ökar konkurrensen för kunderna och det gör det tuffare som företag att stå ut i den 

enorma mängden. Det nya kommunikationssamhället suddar ut gränserna och det finns inte 

längre en begränsning.  

  

Människors internetanvändande har de senaste sju åren ökat med cirka 30 % och enligt 

Internetstatistik.se ser det ut som att den ökande siffran kommer stiga (Internetstatistik). År 

2009 var det 74 % som använde sig av Internet dagligen och 89 % som hade tillgång till 

Internet i åldrarna 16-74. Bloggar, Twitter, Facebook, YouTube är bara några exempel på 

sociala medier som vi spenderar vår tid på.  

 

Genom sociala medier har människor över hela världen fått nya möjligheter att kunna dela 

och ta del av åsikter och trender som pågår ut i världen. Förr kunde vi bara se och lyssna på 

nyheterna och reklamen som nådde oss. Vi fick ta del av den men vi kunde inte påverka den. 

Kommunikationen förr var envägskommunikation, där det fanns en specifik sändare och vi 

var mottagarna. Det kallas för business to consumer. Idag har vi en flervägskommunikation 

där sändare och mottagare kommunicerar med varandra, d.v.s. buisness to consumer – 

consumer to business – consumer to consumer (Carlsson, 2010:34). Och det går fort. Snabbt 

kan mottagarna kommunicera tillbaka till sändarna eller t.ex. sprida vidare på sin blogg om 

det handlar om en särskild produkt som de vill dela med sig av. De kan då skriva om den var 

bra eller dålig, ge åsikter och kommentarer som producenterna kan ta del av och kanske 

genom det förändra eller förbättra produkten i fråga. För kunder har Internet lett till bredare 

valmöjligheter av produkter, service, olika priser från olika leverantörer och medel för att 

lättare kunna välja och köpa saker. För företag har det gett möjlighet att kunna nå ut och 
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expandera med sina produkter på en helt ny marknad, kunna erbjuda ny service och lättare 

kunna konkurrera på likvärdiga villkor som större företag. 

 

Det nya medielandskapet har skapat nya möjligheter för både företag och enskilda 

människan att etablera sig och marknadsföra sig via Internet och de sociala medierna. 

Internet har förändrat hur vi kommunicerar idag och på vilka platser det sker, därför måste 

företagen följa med i utvecklingen och förstå hur man arbetar med sociala mediestrategier 

för att inte försvinna ur informationsflödet och glömmas bort.  Vi 

 

1.1 Problemdiskussion 
De senaste decenniernas utveckling på både den svenska och den internationella 

mediearenan har lett till att kanalerna har blivit avsevärt fler, och många har även förändrats 

till sin karaktär. Den nya utvecklingen av tekniken har förändrat sättet hur människor 

kommunicerar. Detta har i sin tur påverkat förutsättningar för företag och organisationer 

som vill nå ut till publiken. På tre år har sociala medier blivit den populäraste aktiviteten på 

Internet. Därför borde det vara naturligt för företag att använda sig av sociala medier som en 

del av deras kommunikationsstrategi. Seth Godin (2000) menar att Internet är det största 

medium för direktreklam som någonsin uppfunnits och den låga kostnaden för att hålla en 

interaktiv dialog gör det idealiskt för den nya marknadsföringen (Godin, 2000:145).  Internet 

erbjuder kommunikation från många till många, det är karaktäristiskt av ett nätverkssamhälle 

som resulterar i ett expanderat omfång av kommunikativa möjligheter (Dahlgren, 2007:104). 

Detta har skapat enorma möjligheter för alla, både kunder och företag. 

 

I de sociala medierna sker hela tiden ett kunskaps- och åsiktsutbyte. Det som är viktigt att 

förstå är att det är ett utbyte mellan människor. Bakom alla textrader, bilder, filmer och annat 

finns alltid en människa som både skickar och tar emot information. Detta har gett upphov 

till att allmänheten d.v.s. kunderna kan samtala och föra en diskussion om företagens 

varumärke och produkter. Det har lett till att sociala medier har blivit en viktig del för 

företagen då de kan lyssna och ta till sig det som sägs i dessa samtal. Tack vare allmänheten 

kan företagen få hjälp eller feedback, vilket kan leda till en förbättring eller förändring för 

dem. Många menar att företagen har förlorat kontrollen över sina varumärken i och med 
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framväxten av sociala medier, kan det inte lika gärna vara tvärt om? Att för första gången i 

historien kan företagen i större skala både få reda på vad som sägs och delta i diskussionen 

om sina varumärken.  

 

Sociala medier har en enorm kraft och rätt använt kan företag genom sociala medier stärka 

sitt varumärke. Det är därför viktigt ur ett företagsperspektiv att alla medarbetare på ett 

företag är involverade i det strategiska arbetet med sociala medier och att alla är medvetna 

och insatta i målen, syftet, vad de ska uppnå, varför de ska arbeta med sociala medier o.s.v. I 

och med att sociala medier har blivit ett stort fenomen och används dagligen av de flesta 

människorna så kan det finnas en risk för företag som inte är aktiva att ”halka” efter och inte 

synas i samma utsträckning som deras konkurrenter som är aktiva inom sociala medier. 

Utvecklingen av sociala medier kommer med stor sannolikhet att växa och bli en viktigare 

del när det kommer till företagsmarknadsföring.  

 

Internets snabbhet kan ge ett företag stora fördelar men det är också viktigt att ett företag 

har en väl genomtänkt digital strategi. Strategin ska vara klart uttalad och ha ett långsiktigt 

inriktat handlingsmönster som företaget kan tillämpa i syfte att vinna konkurrensfördelar 

genom användning av informationsteknik. Information är nyckelresursen för dagens företag.  

Förmågan att utnyttja information kreativt och effektivt är kärnan i företagets 

konkurrensförmåga (Jakobsson 1998:27f). För att arbeta fram en användbar strategi så 

behövs förståelse för sociala medier och nya kommunikationssätt. Först då kan man se vad 

sociala medier skulle kunna tillföra den befintliga verksamheten. Och det är det många 

företag idag saknar - kunskap och förståelse. Hur ser det ut i dagens svenska företag? Har de 

någon utarbetad strategi för deras arbete med sociala medier? Vilka kanaler använder de sig 

av?  

 

Figuren på nästgående sida visar en bild över det nya social medielandskapet som vuxit fram 

på Internet. Den sociala webben är komplex, det gäller för företag att hitta sin nivå. Varje 

”boll” symboliserar en viss typ av sociala medier, och varje ikon i varje boll en tjänst inom 

det områden. Att som företag kasta sig ut i detta nya landskap utan närmare kunskap och 

strategier kan lätt bli till företagets nackdel, i och med kundernas förmåga att påverka och 

kommentera. En negativ kommentar kan sprida sig lika lätt likt en fjäder i vinden och bli 
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större än vad företaget någonsin kunnat ana. Då gället det för företagen att de är beredda på 

denna situation för att kunna hantera och möta denna kritik. Vad många företag i dag saknar 

är en riktig policy att kunna luta sig tillbaka på (Sociala medier). 

 

 

 

 
Figur 1:1. Karta över det nya sociala medielandskapet (Källa: Mirna Bard, www.mirnabard.com:2010) 
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1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett kommunikationsperspektiv redogöra för vilka  

strategier svenska företag använder sig av inom sociala medier.  

 

Frågeställning 

Vilka strategier inom sociala medier använder sig svenska företag av? 

 

Forskningsfrågor 

1. Vilka strategier har företagen för sociala medier?  

2. Vilka mål har företagen med sitt arbete inom sociala medier? 

3. Vilka kanaler använder de sig av? 

 

1.3 Avgränsningar  
Vi har valt att avgränsa oss till svenska företag för att vi ville se hur strategierna inom sociala 

medier kan se ut i svenska företag.  

 

1.4 Sammanfattning av inledning 

Sammanfattningsvis kan man säga att teknikens utveckling har lett till att vi idag inte är 

begränsade utan att vi fritt kan kommunicera över hela världen, med vem som helst och när 

som helst. Utvecklingen av den fria kommunikationen har lett till att människors 

Internetanvändning har ökat med 30 % de senaste sju åren. Det nya medielandskapet har 

skapat nya möjligheter för privatpersoner och företag att marknadsföra sig på Internet och 

via de sociala medierna. Det nya medielandskapet har förändrat förutsättningarna för företag 

som vill nå ut till sin publik. Därför bör de anpassa sig efter det nya medielandskapet och 

dess förutsättningar genom att utarbeta strategier som innefattar vilka kanaler, mål, syften 

o.s.v. de ska använda sig av om de arbetar inom sociala medier. 
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1.5 Disposition 
1. INLEDNING 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring sociala medier, dess framväxt och utvecklingen 

av medielandskapet. Vidare förs en problemdiskussion kring sociala medier och hur företag 

påverkats av dem. Sedan tas studiens syfte och frågeställningar upp. Kapitlet avslutas med en 

disposition av studien 

 

2. TEORETISK RAM 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra teorier som har legat till grund för vår studie. Vi 

inleder med tidigare forskning. Sedan ges en introduktion till fenomenen sociala medier och 

Web 2.0. Vidare ger vi exempel på fyra utvalda sociala mediestrategier och till sist ges en 

förklaring på de vanligaste kanalerna som används inom sociala medier. 

 

3. METOD 

Följande kapitel ämnar redogöra och argumentera för val av metod och presentera de olika 

tillvägagångssätt som vi har använt oss av för att samla in och kartlägga vårt empiriska 

material. Vi presenterar även vårt analysverktyg som kommer att ligga till grund för vår 

analys av företagens strategier och kanaler. 

 

4. ANALYS 

I följande kapitel presenteras vår analys. Vår analys är upplagd utifrån våra tre intervjufrågor 

om strategier, mål och kanaler. Varje företags svar presenteras under respektive rubrik. 

Vidare har vi analyserat intervjusvaren och därmed kunnat urskilja ifall företagen använder 

sig av de fyra strategier som tas upp i denna studie. Utifrån det har vi placerat in varje företag 

i analysverktyget. Detta för att skapa en tydlig överblick över resultatet. 
 

5. SLUTSATS & DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån analysen samt ge svar på 

forskningsfrågan. Vi för även en diskussion om olika tankar och reflektioner vi gjort. Sist ges 

förslag på vidare forskning. 



8 
 

2. Teoretisk ram 
_______________________________________________________________________  
I detta kapitel kommer vi att presentera våra teorier som har legat till grund för vår studie. Vi inleder med 

tidigare forskning. Sedan ges en introduktion till fenomenen sociala medier och Web 2.0. Vidare ger vi 

exempel på fyra utvalda sociala mediestrategier och till sist ges en förklaring på de vanligaste kanalerna som 

används inom sociala medier. 

_______________________________________________________________________  

 

2.1 Tidigare forskning  
Vi har tittat mycket på tidigare uppsatser som behandlar vårt ämne. De som vi har läst mest 

av är en magisteruppsats från Göteborgs Universitet, ”Sociala medier – Hur använder sig PR-

byråer av sociala medier för att skapa och bibehålla affärsbyggande relationer?”, skriven av Marie Norén 

och Emily Riahi (2010). Vi har även läst en uppsats vid namn ”Open source marketing – en 

explorativ studie av Internetkommunikationens påverkan på affärslogiken och marknadskommunikationen, 

skriven av Fredrik Hallberg vid Göteborgs Universitet (2002). 

 

2.2 Allmän introduktion till sociala medier 
Nätet är grunden för det som egentligen är de sociala medierna, själva interaktionen. Sociala 

medier är snarare ett antal funktioner än något konkret och det handlar om att öppna upp 

för interaktion och deltagande. Funktionerna gör detta möjligt och är därför alla de platser 

på nätet som erbjuder besökarna att delta och interagera (Pers Värld). 
 

På engelska kallas det ”social media” och på svenska används begreppen social(a) media och 

sociala medier. Sociala medier är kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra t.ex. genom text, bild eller ljud (Carlsson, 2010:9). 

”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 

användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, wikier, 

poddradio och artikelkommentarer” (Carlsson, 2010:9). 
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Begreppet sociala medier kan vara förvirrande och kanske inte helt lätt att förstå. Varför 

skulle det vara socialt att sitta bakom en dator och umgås och dela med sig av sina åsikter?  I 

boken "marknadsföring och kommunikation i sociala medier" av Lena Carlsson (2010) 

används begreppet sociala medier i betydelsen webbrelaterade tjänster där man kan 

konversera, ta del av, utbyta information, knyta kontakter och så vidare. Sociala medier kallas 

också för användargenerarat innehåll, vilket innebär att det är användare som skapar 

innehållet till skillnad från traditionella medier, där det är journalisterna och skribenterna 

som skapar innehållet. Tack vare sociala medier har det blivit möjligt för användarna att 

kommunicera med varandra genom text, bild och ljud (Carlsson, 2010:9f). 

 

Web 2.0 är ett samlingsbegrepp som myntades 2004 och avsåg nästa generation webbtjänster 

och affärsmodeller på webben. ”Web 2.0 has taken on buzzword status” d.v.s. det har blivit 

ett statusord inom World Wide Web som vi använder idag. Begreppet står för allt som är 

nytt, banbrytande och som har tagit fart på Internet. Web 2.0 kan beskrivas som webbsidor, 

trender inom sociala medier, nätverk, bloggar och streamad poddradio, etc (Funk, 2009:xi). 

Gemensamt för Web 2.0, även kallad den sociala webben, är att användarna ska ha stora 

möjligheter till interaktivitet och samarbete. Användarna ska till exempel själva kunna vara 

med och bidra till sajtens innehåll och ha möjlighet till kontroll över sin information. 

Exempel på webbtjänster som uppfyller kriterierna för Web 2.0 är Facebook, Flickr, 

YouTube, Wikipedia och andra sociala medier (Carlsson, 2010:8).  

 

Dagens webb bygger till stor del på ett ömsesidigt samspel med andra där alla bidrar till 

innehållet. En besökare på en nättjänst som anammat 2.0-begreppet står själv i centrum när 

tjänsten används, man kan bidra med sitt egna innehåll, integrera med andra, se den 

förändring man gör, få kommentarer på de man bidrar med och kan med lätthet dela med 

sig av det som producerats (Stakston, 2010:25). 

 

De mest besökta webbsidorna som dominerar inom Web 2.0 är Yahoo!, Google och MSN 

och de ledande e-handelssidorna Amazon och eBay. Fem andra Web 2.0 fenomenen är bl.a. 

sociala nätverk där MySpace och Facebook ingår, streamad video såsom YouTube, service 

anpassade plattformer som t.ex. Windows Live, Gmail och Yahoo Mail. Till sist Wikipedia. 

Men bara för att de är de dominerande, största och mest populäraste sidor idag betyder inte 
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det att de behöver en stor budget för att kunna blir stora. Även de minsta företagen kan 

använda sig och dra nytta av de nya trenderna och de nya nätverken (Funk, 2009:xvii). 

 

2.3  Allmän introduktion till sociala mediestrategier 
För att kunna uppnå vårt syfte med uppsatsen som är att utifrån ett 

kommunikationsperspektiv redogöra för vilka strategier svenska företag använder sig av 

inom sociala medier, kommer följande text att behandla fyra utvalda strategier inom sociala 

medier. Arbetet med en strategi för sociala medier kan göras på flera olika sätt. Hur 

detaljerad och välformulerad en strategi bör vara kan diskuteras. Det kan exempelvis bero på 

företagets storlek, behov, mognad, aktiviteternas omfattning o.s.v. Det väsentliga är att 

strategin blir användbar i praktiken (Carlsson, 2010:121f).  

 

Enkelt förklarat handlar strategier om att sätta upp mål och staka ut en lämplig väg att nå dit. 

Strategifrågor kring sociala medier hör inte bara hemma på informationsavdelningen, utan 

alla avdelningar på ett företag bör vara delaktiga i strategiarbetet. Sociala medier rör hela 

företaget, alla nivåer. För att arbeta fram en användbar strategi så behövs förståelse för 

sociala medier och nya kommunikationssätt. Först då kan man se vad sociala medier skulle 

kunna tillföra den befintliga verksamheten.  
 

Den digitala närvaron består inte längre bara av webbplatsen utan av hur företag drar nytta 

av hela webben, t.ex. sociala medier såsom Facebook, YouTube, Twitter, egna sociala 

applikationer, bloggar, mobila lösningar m.m. Det gäller att arbeta fram fungerande strategier 

och metoder för att skapa reellt värde med de nya förutsättningarna. 

 

2.4 Strategier 
Nedan följer en redogörelse för fyra olika sociala mediestrategier som är vanliga inom arbetet 

med sociala medier. Dessa fyra har valts ut genom läsning av tidigare forskning, där vi kunde 

finna att dessa strategier var de som det talades mest om och är de mest användbara. 
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2.4.1 Viral marknadsföring 

Idag kan information spridas fort, det går knappt inte att stoppa den. Informationen korsar 

gränserna och sprids världen över så fort att det känns som alla pratar om informationen 

direkt. Viral marknadsföring är en marknadsföringsmetod som grundar sig på att tjänster och 

produkter som gillas av konsumenter sprids vidare i deras digitala nätverk. Metoden kallas 

även för virusmarknadsföring för att det sprids snabbt som ett virus (Carlsson, 2010:156).  

 

Viral marknadsföring grundar sig på att ett budskap, tjänst eller produkt är så 

intresseväckande att de som exponeras på eget initiativ vill sprida vidare till sin 

bekantskapskrets. Metoden är även användbar genom spridande via Internet, och 

förekommer ofta i form av roliga filmer. Målgruppen blir på sätt och vis en förlängning av 

den egna marknadsavdelningen. Att skapa en bra viral spridning kan vara svårt, men inte 

omöjligt. En nöjd kund är den bästa tänkande säljaren och idag är nöjda kunder viktigare än 

någonsin. Deras kontaktnät kan vara väldigt stora och tack vare sociala medier kan de sprida 

goda rykten blixtsnabbt.  

 

Viral marknadsföring kan vara ett kraftfullt verktyg när man vill nå ut med något nytt och 

spännande med en liten budget. Vad som kännetecknar viral marknadsföring är att man ser 

till att något sprider sig även utanför de kanalerna man själv kontrollerar, d.v.s. om det sprids 

vidare genom mail, Facebook, Twitter, etc. Allt går ut på att göra ett budskap, företag eller 

en produkt så intressant att människor, på eget initiativ, vill sprida information. Budskap kan 

spridas genom vänner och bekanta emellan (Carlsson, 2010:39). Hotmail är ett exempel på 

en Internettjänst som spreds och nådde ut till flera miljoner människor på bara några veckor 

genom viral marknadsföring (Silverman, 2001:105). 

 

Det är inte allt ovanligt att företag lägger ut filmer om sitt varumärke på internet. Det finns 

till och med konsulter som arbetar med att hjälpa företag med hur de ska gå tillväga vid 

denna typ av marknadsföring (Berglund & Boson, 2010:215). Målgruppen som sedan klickar 

och tittar på dessa filmer har nog ingen aning om att de hjälper företagen med deras 

marknadsföring när de tittar och sprider dessa filmer vidare till sina vänner och bekanta. Via 

”ring - på – vatten - effekten” så har flera filmer som, tekniskt sätt varit mycket enkla att 

producera, blivit inom kort sedda av miljontals tittare (Ström, 2010:20).  
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Genom viral marknadsföring kan man sprida budskap exponentiellt, d.v.s. att för varje 

generation i kedjan kanske antalet mottagare tiodubblas. Under bra förutsättningar betyder 

det att man kan nå en stor målgrupp med sitt budskap utan att ens ha betalat för att synas i 

media.  

 

2.4.2 Customer Relationship Management  

Målet med Customer relationship management (CRM) är att skapa så effektiva 

kundrelationer som möjligt och att utveckla kompetens för att skapa goda relationer. Inom 

CRM ser man på kundrelation som en informationsmassa som man kan lagra i en databas 

och sedan använda vid varje individuell kundkontakt. Avsikten med att, som företag, 

använda sig av CRM är att behandla kunden på ett intelligentare sätt. Det handlar om att 

kunna erbjuda rätt vara till rätt person och vid rätt tidpunkt. Det får kunden att känna sig 

speciell och utvald.  

 

Effektiv CRM bygger på att identifiera kunderna, separera dem, interagera med dem och 

göra lojala och lönsamma kunder av dem (Bille & Malmnäs, 2003:26f). CRM går ut på att 

vårda och utveckla relationer med kunder och har alltid varit viktig när det gäller 

marknadsföring av tjänster. I och med utvecklingen av datorer och Internet så har 

möjligheterna att bedriva och utveckla kundrelationer ökat. All kommunikation är beroende 

av mottagarens villkor. CRM ser kunden som en källa till kompetens och kundrelationer bör 

betraktas som en tillgång som bör utvecklas och förfinas i så hög grad som möjligt 

(Storbacka & Lehtinen, 2000:24). CRM är viktigt för att det är oftast dyrare att förvärva 

kunder, än att behålla dem (Stone, m.fl. 2000:3).  

 

2.4.3 Open Source Marketing 

Open source är ett dataprogram med öppen källkod som är tillgänglig för alla som vill 

använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera. Det är till för att användaren ska kunna 

försäkra sig om att programmet gör vad den ska eller anpassa det till sina behov 

(Wikipedia1). Open source handlar om att göra den infrastruktur som Internet bygger på 

öppen och tillgänglig för alla. Open source är en förutsättning för att kunna utnyttja den 

kollektiva drivkraften som existerar på nätet.  
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Utan öppen källkod är det omöjligt att komma med förslag till förbättringar och 

vidareutveckla det som andra skapar. Open source har lett till att Open source marketing har 

utvecklats och blivit en viktig del för samarbetet mellan konsument och tillverkare. Det är 

via kommunikationen som nya idéer, tankar, åsikter och filosofier sprids och det är via 

kommunikationen som dessa kritiseras, förbättras och förädlas. Den interaktiva 

kommunikationen är förklaringen till att kunskap utökas, att nya teknologier utvecklas och 

att nya trender föds. Den interaktiva kommunikationen är därför en förutsättning för vår 

mänskliga utveckling (Open source marketing). 

 

2.4.4 Pull 

Pullstrategi är när användaren själv letar upp önskad information på webben (Jakobsson, 

1998:130). Lena Carlsson (2010) beskriver pullstrategin som en tårta som finns tillgänglig 

om, när och på det sätt som mottagaren själv vill ha den (Carlsson, 2010:36). Idag kan vi 

själva bestämma när vi vill ta till oss information och vi kan välja bort information som vi 

känner är ointressant. Vi blir inte längre tvingade till oss information som motsatsen 

pushstrategin innebär. Tårtan kastas till mottagaren och kommer farande oavsett om vi vill 

eller inte. Funk (2009) refererar till Seth Godin som myntade termen ”Interruption 

Marketing” vilket han menar är pushtekniken (Funk, 2009:22). TV-reklam kan liknas vid 

pushstrategin. Där blir man avbruten mitt i sitt favoritprogram och tvingas att titta på 

reklamen. Pushstrategin tillhör den traditionella marknadsföringen och den tekniken är idag 

oaktuell. Istället ska man välja att arbeta med pullstrategin som tillhör det nya sättet att 

marknadsföra sig på. All slags marknadsföring blir bättre när kunden får medverka.  

 

2.5 Kanaler 
Här presenteras de vanligaste kanalerna som företag använder sig av i Sverige just nu. 

Genom vår research så har vi kommit fram till att dessa fem kanaler är vanligast och 

populärast. Alla företag vi tittade på var aktiva på en eller flera av dessa kanaler.  

 

2.5.1 Facebook 

Facebook är en webbplats för nätverksbyggande och ett socialt nätverk som grundades den 4 

februari 2004 av studenten Mark Zuckerberg och hans 4 rumskamrater. Sajten utgörs till stor 
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del av användarprofiler, vilka kan bestå av bland annat kontaktuppgifter och digitala 

fotoalbum. Man kan söka upp och bli vän med människor. Det unika är mixen av åldrar som 

använder sig av webbplatsen. Facebook påstås ha över 300 miljoner aktiva medlemmar och 

ca: 100 miljoner användare som loggar in på Facebook dagligen. I april 2009 uppskattades att 

sidan hade över 200 miljoner medlemmar världen över och växer snabbast av alla sociala 

nätverk och communities och i juli 2010 hade Facebook över 500 miljoner medlemmar 

(Wikipedia3). 

 

Stakston beskriver i sin bok sociala nätverk som en så kallad ”Mötesplats online” (Stakston, 

2010:244). I januari 2009 utförde Compete.com en undersökning som visade att Facebook 

var det mest använda nätverket av aktiva användare per månad i världen. Företag som har en 

sida på Facebook kan skriva kommentarer i ett flöde som är som statusuppdateringar, detta 

flöde kan sedan bli till en diskussionsplats ifall kunderna svarar på uppdateringarna (Ström, 

2010:67).  

 

Facebook uppfattas som dialogvänlig och en stor fördel med en Facebooksida är att det ofta 

går att få en större publik på kortare tid, eftersom nyheter sprider sig snabbt vänner emellan. 

Det finns även möjlighet att annonsera på Facebook och på så sätt nå flera användare 

(Carlsson, 2010:86).  

 

2.5.2. Blogg 

Kommer från engelskans "blog", en kortform av "webblog" som betyder loggbok på nätet. 

En webbplats med mer eller mindre regelbundna publicerade inlägg, vanligtvis presenterade i 

en tidsordning. Läsarna kan oftast kommentera och prenumerera på innehållet. Blogg är ett 

publiceringsverktyg. Bloggtexten skrivs in och publiceras utan något html-kodande och det 

är enkelt att bädda in videoklipp, ljudfiler och lägga in bilder. Allt innehåll läggs i en databas 

och datummärks (Stakston, 2010:239). 

 

Blogg erbjuder möjligheter för marknadsföring, opinionsbildning och annan påverkan. 

Hösten 2009 visade siffror att nästan två miljoner svenskar läser bloggar regelbundet. En 

blogg kan erbjuda snabba, direkta nyheter och fakta. Bloggen erbjuder även möjligheten att 

vara mer personlig i språket och att man kan tilltala en stor mängd. Genom 
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kommentarsfunktionen som finns på bloggar blir det att man använder sig av dubbelriktad 

kommunikation istället för enkelriktad, genom att man kan kommunicera med sina läsare 

(Ström, 2010:30). Bloggar ger en oslagbar möjlighet att interagera med omvärlden (Stakston, 

2010:74).  Nyttan med blogg är att man kan informera, kommunicera och skapa relationer 

med sina potentiella kunder (Stakston, 2010:76). Blogg är en utmärkt plattform för företag 

och deras varumärkesbyggande.  

 

2.5.3 Mikroblogg/Twitter 

Mikroblogg är ett publiceringsverktyg för korta meddelande i realtid (Stakston, 2010:242). 

En kortvariant av blogg där varje inlägg/meddelande är begränsat till 140 tecken. Kan ses 

som en form av "publika sms".  Meddelandet består av en kort fras, en bild eller en länk. Det 

finns även möjligt att göra de inlägg man gör endast synliga för de man vill ska se dem. 

Ström förklarar i sin bok, Sociala medier, att mikroblogg handlar om blixtsnabb 

kommunikation (Ström, 2010:75).  Mikroblogg är ett mellanting på blogg och chattforum, 

genom att när man skriver sina tecken så kommer det direkt upp hos de som ”följer” ens 

mikroblogg. Oftast följer man personer som följer en själv, vilket skapar förutsättningar för 

dubbelriktad kommunikation (Ström, 2010:78). Den ledande mikrobloggen i världen är 

Twitter. Namnet Twitter betyder kvitter. ”Man ska sitta och kvittra som en fågel är 

meningen” (Ström, 2010:76). År 2010 fanns det 100 000 svenskar, det vill säga 1 % av 

befolkningen som använder sig av Twitter. Mikrobloggar gör det möjligt att nå alla som valt 

att följa en på mikrobloggen/Twitter (Stakston, 2010:69).  

 

En variant av Twitter marketing är att via twitterinlägg distribuera nyheter om det egna 

företaget, det blir ett slags nyhetsbrev i miniatyr. Det innebär att företag kan ”puffa” för 

information eller nyheter som finns att tillgå i sin helhet på deras hemsida eller blogg (Ström, 

2010:77). Twitter är en distribution av de senaste nyheterna från verkligheten av det företag 

man valt att följa. Det är även ett utmärkt lyssningsverktyg, dels för att man kan följa 

konversationer och dels genom de ständiga sökningar man kan göra på det man vill bevaka. 

Det är även ett kommunikationsverktyg eftersom man kan använda Twitter för att lansera 

något, ge support och vara en del av kundtjänst till sina läsare och intresserade (Stakston, 

2010:70). 
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2.5.4 YouTube 

YouTubes slogan "Broadcast Yourself" speglar företagets idé - att tillhandahålla möjlighet 

för videouppladdning. På sajten kan användarna ladda upp egna videosekvenser, titta på 

andra användares filmer, skriva kommentarer och sprida filmer vidare. YouTube erbjuder 

möjligheter att påverka människor på ett annat plan än text och bild, eftersom rörliga bilder i 

kombination med ljud är mycket suggestiva (Ström, 2010:92). YouTube är ett fenomen som 

har lett till att en förändrad förväntning av kvaliteten på rörligt material. Kommentarer ger 

liv åt videoklippet och det är antal visningar, kommentarer och ”gillande” som skapar 

validering av det man gör (Stakston, 2010:63).  

 

2.5.5. Flickr 

Flickr är en webbtjänst för uppladdning av digitala bilder och videofilmer i privata eller 

publika fotoalbum. Flickr är även en community som gör det möjligt för användare att skapa 

och använda sig av diskussionsgrupper samt kommentera bilder och videoklipp. För att 

kunna använda sig av Flickr måste man först skapa ett konto på Yahoo. Flickr erbjuder ett 

flertal olika tjänster, bland annat är det möjligt för användare att "tagga" sina egna och andras 

material vilket underlättar vid sökning (Wikipedia2). Bilder upplagda på Flickr kan ge 

marknadsförande effekt, då bilderna kan bli något att samlas kring. Om företagen lägger upp 

bilder som lockar kan det leda till uppmärksamhet Bilderna kan även användas för att driva 

trafik till företagets egen sajt. (Ström, 2010:132f). 

 

2.6 Sammanfattning av teoretisk ram 
I detta kapitel har vi tagit upp en allmän introduktion till sociala medier och sociala 

mediestrategier. Som nämnt så är sociala medier ett antal funktioner på nätet och det handlar 

om att öppna upp för interaktion och deltagande, kunder och företag emellan. Sociala 

medier tillåter användare att kommunicera direkt med varandra t.ex. genom text, bild eller 

ljud. Vi har även pratat om Web 2.0, även kallad den sociala webben, som går ut på att 

användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Man kan på ett enkelt 

sätt redogöra för vad sociala mediestrategier handlar om och det är att som företag sätta upp 

mål och staka ut en lämplig väg att nå dit. Det behövs förståelse för sociala medier och nya 
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kommunikationssätt för att företaget ska kunna arbeta fram en användbar strategi. Vi har 

även redogjort för fyra olika strategier och fem olika kanaler. Nedan kommer de olika 

strategierna och deras innebörd att sammanfattas i punktform. För att ge en tydlig överblick 

över varje strategi. Samt en kort sammanfattning av varje kanal.  

 

Viral marknadsföring 

• Spridning av information av konsumenter i det digitala nätverket 

• Kännetecknas av att man sprider information utanför de kanaler man själv 

kontrollerar, exempelvis Facebook och Twitter 

• Sprida information till en stor målgrupp med små medel 

 

Customer Relationship Management 

• Skapa effektiva kundrelationer 

• Handlar om att kunna erbjuda rätt vara till rätt person och vid rätt tidpunkt 

• Identifiera sina kunder för att kunna göra dem lönsamma 

Open Source Marketing 

• Samarbete mellan konsument och tillverkare 

• Via kommunikation kan tankar och åsikter spridas och leda till förbättring för 

företagen 

• Nya idéer och trender föds 

 

Pull 

• Pullstrategin innebär att kunden själva letar upp den informationen  
 hon önskar ta del av  

• Man kan välja bort information som man känner är ointressant. 

• Pullstrategin är det nya sättet att marknadsföra sig på 

 

Kanaler 

• Facebook är ett socialt nätverk för hela världen där man kan ha sin egen 

användarprofil och ladda upp foton och kontaktuppgifter 
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• Blogg är en logg/dagbok på Internet, vem som helst kan starta en blogg 

• Mikroblogg/Twitter är ett publiceringsverktyg för korta meddelanden. En form av 

”publika sms” 

• YouTube är en webbplats med videoklipp som har laddats upp av dess användare 

• Flickr är en community som gör det möjligt för användare att skapa och använda sig 

av diskussionsgrupper samt kommentera bilder och videoklipp 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



19 
 

3. Metod 
_______________________________________________________________________  
Följande kapitel ämnar redogöra och argumentera för val av metod och presentera de olika tillvägagångssätt 

som vi har använt oss av för att samla in och kartlägga vårt empiriska material. Vi presenterar även vårt 

analysverktyg som kommer att ligga till grund för vår analys av företagens strategier och kanaler. 

_______________________________________________________________________  

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Den kvalitativa metoden är en forskningsmetod som baseras på kvalitativ empiri. Kvalitativ 

metod handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen/händelse etc. 

(Wikipedia4). 

Vi har förhållit oss till en kvalitativ ansats för att kunna skapa en djupare förståelse kring 

sociala mediestrategier hos svenska företag, genom att genomföra muntliga intervjuer och e-

post intervjuer med nyckelpersoner på sex olika svenska företag. 

 

3.2 Teoretiskt förhållningssätt 
Patel (2003) introducerar tre begrepp som ger alternativa sätt för en forskare att arbeta med, 

för att relatera teori och empiri. Dessa tre är deduktion, induktion och abduktion. Ett 

deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man som forskare utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. En forskare som arbetar induktivt 

kan sägas följa upptäckandets väg. Forskaren är här inte förankrad i en tidigare etablerad 

teori utan kan studera forskningsobjektet fritt och utifrån empirin formulera en teori. 

Abduktion innebär en kombination av induktion och deduktion. Det abduktiva arbetssättet 

ger den fördelen att det inte låser forskaren i så hög grad, vilket kan bli fallet om man arbetar 

strikt deduktivt eller induktivt. Det abduktiva arbetssättet tillåter för teorier att ändras under 

processen allteftersom det empiriska materialet samlas in, detta medför att uppsatsen kan ta 

sin form under arbetets gång (Patel, 2003:23f).  
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Vi har under studiens gång kommit fram till att ett abduktivt förhållningssätt var det som 

passade vår studie bäst, eftersom vi söker en förståelse och kunskap kring vilka strategier 

svenska företag använder sig av och därmed kunde testa och utveckla våra teorier under 

tiden. Allteftersom vårt empiriska material samlats in har vi berikats med ny kunskap, vilket 

har lett till förutsättningen att kunna arbeta utifrån ett abduktivt sätt. Kunskapen vi 

inhämtade från tidigare forskning gjorde att vi kunde testa flera olika teorier för att se vilka 

som passade vår studie bäst. 

 

3.3. Urval av företag 
Urvalsprocessen svarar på frågan vem och vilka som ska utgöra studieobjektet och det gäller 

att man selekterar fram en ändamålsenlig grupp med intervjupersoner som tillhör det 

fenomen man vill studera. Sättet att göra urvalet på beror på studiens syfte och vad man vill 

att urvalet ska representera (Ekström & Larsson, 2010:61).  

 

Det är många företag i Sverige som fortfarande inte anammat sociala medier som en 

marknadsföringskanal. Så det första vi fick göra när vi skulle välja ut företag att studera var 

att se om de överhuvudtaget använde sig av sociala medier. Efter lite efterforskning på nätet, 

främst då på Facebook och Twitter, valdes sex svenska företag ut. Dessa sex valdes ut med 

kriterierna att de jobbar med sociala medier och är verksamma inom några av de kanaler som 

vi nämner i vår studie. Vi gjorde ett obundet slumpmässigt val. (Patel, 2003:110). Vid urval 

måste man ibland ta hänsyn till tid och resurser. Man har oftast inte tid att resa runt för att 

göra intervjuer utan man måste välja sitt urval utifrån rimliga avstånd. En sådan teknik kallas 

för bekvämlighets teknik och den är tillåten vid sådana tillfällen.  

 

Vi kunde ha baserat vårt urval utifrån flera olika variabler, genom att t.ex. jämföra företag 

från olika städer, småstäder mot storstäder för att se om det finns någon skillnad i deras 

sociala medierstrategier. Vi kunde även baserat på olika branscher, detaljhandel mot 

dagligvaruhandeln eller stora företag gentemot små och även jämfört nya företag mot gamla. 

Det finns många intressanta infallsvinklar att studera utifrån. Detta var vår tanke i början av 

studien, men den iden var vi tvungna att ändra på under tidens gång då både geografiska 

avgränsningar och tidsmässiga aspekter gjorde att vi inte kunde fullfölja de. En annan 
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bidragande faktor var även svårigheten att få konakt med företagen. Detta resulterade i att vi 

som ovan nämt fick göra ett obundet slumpmässigt urval bland svenska företag som 

använder sig av sociala medier, oberoende vissa variabler. 

 

Våra sex företag är följande: 

•  Piratförlaget grundades 1999 och under år 2000 gav de ut sina första böcker. 

Piratförlaget utger främst skönlitteratur, i första hand av svenska författare men 

också från övriga nordiska länder. Företagets idé är att ge författarna större 

inflytande och bättre ekonomiska villkor. Genom att kombinera professionell 

förlagsverksamhet med nyskapande idéer ska Piratförlaget vara ett av Sveriges 

största, oberoende skönlitterära förlag med god avkastning på lång sikt 

(Piratförlaget). 

 

• Sony Ericsson Sverige bildades 2001 genom att Ericsson (ledande inom 

telekommunikation) och Sony (ett ledande företag inom konsumentelektronik) slog 

ihop sina divisioner för utveckling, tillverkning och marknadsföring av 

mobiltelefoner. Sony Ericsson är ett samriskföretag som ägs till lika delar av Sony 

Corporation och Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Deras vision är att bli det 

ledande märket inom kommunikationsunderhållning. De vill inspirera till mer än att 

bara kommunicera. De gör det möjligt för alla att skapa och njuta av 

underhållningsupplevelser. Upplevelser som suddar ut gränsen mellan 

kommunikation och underhållning (Sony Ericsson).  

’ 

• 3 Sverige är en världsledande mobiloperatör som specialiserat sig på 3G. De erbjuder 

både företag och privatpersoner mobil telefoni, mobilt bredband samt en rad olika 

mobila tjänster. Företaget grundades år 2003 och ägs till 60 % av Hutchison 

Whampoa och till 40 % av en investor. Sedan starten har företaget haft en enorm 

tillväxt. Deras 3G nät är ett av Sveriges och världens snabbast växande och de har 

cirka 40 % av 3G-marknaden i Sverige och Danmark. Idag är de ett internationellt 

företag med mer än 25 miljoner kunder i tio länder (3Sverige). 
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• Procordia grundades år 1995 genom ett antal äldre livsmedelsföretag. Procordia är ett 

svenskt företag som tillagar, marknadsför och säljer mat och dryck under starka, 

välkända varumärken. Ett exempel på deras varumärken är Felix.  

 

• Vattenfall AB grundades år 1909. Vattenfall AB producerar omkring 20 % av den el 

som konsumeras i Norden. Verksamheten startades år 1909 och finns i Sverige, 

Finland, Danmark och Norge. Vattenfall Sverige fokuserar på produktion, 

distribution och försäljning av el till privatkunder. Kunder inom industrin erbjuds 

anpassande energilösningar samt konsult – och entreprenadtjänster. Vattenfall har en 

betydande värmeproduktion, som till stor del är baserad på biobränsle. Dessutom 

säljer de fjärrvärme och så kallad färdig värme. Vattenfall står för ca 50 % av Sveriges 

elproduktion. De främsta energikällorna är kärnkraft och vattenkraft. Vattenfall är 

med sina 900 000 kunder landets största regionala och lokal nätoperatör (Vattenfall). 

 

• Ving grundades 1956 och är idag Sveriges största researrangörer med resor till fler än 

500 resemål i över 50 länder. Ving arrangerar charterresor, flexibla paketresor med 

reguljärflyg och säljer även enskilda flygbiljetter och hotellövernattningar till den som 

vill resa på egen hand. Deras affärsidé handlar om att de ska producera och sälja 

semesterresor som ger kunderna de bästa veckorna på året (Ving).  

 

3.4 Intervjurespondenter 
Intervjuerna har genomförts med personer ansvariga inom sociala medier på varje företag 

eftersom de enligt företagen själva hade rätt kompetens att kunna svara på våra frågor. 

 

• Mattias Boström produktions- och redaktionsansvaring på Piratförlaget.  

E-postintervju genomfördes 2010-12-06. 

• Erik Yström PR chef i norden på Sony Ericsson. Telefonintervju genomfördes 2010-

12-06. 

• Erik Hörnfeldt ansvarig för press och informationsfrågor på tre.se. E-postintervju 

genomfördes 2010-12-07. 
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• Anna-Lotta Ohlén, informatör på Procordia productions. E-post och telefonintervju 

genomfördes 2010-12-07. 

• David Wolgers, digital marketing coordinator på Vattenfall. Telefonintervju 

genomfördes 2010-12-08. 

•   Hanna Kastås, webbkommuniktör på Ving. E-postintervju genomfördes 2010-12-08 

 

3.5 Tillvägagångssätt 
I vår studie började vi med att samla in bakgrundsfakta genom att titta på tidigare forskning. 

Genom den tidigare forskningen kunde vi fastställa våra teorier och därmed formulera vårt 

syfte och forskningsfråga. Sedan började genererandet av vårt empiriska material genom 

intervjuer med nyckelpersoner på respektive företag. Våra teorier justerades under studiens 

gång, då insamlingen av data ledde in oss på nya perspektiv. Efter insamlad data kunde 

analysen och kodningen ta form där vi placerade in de utvalda företagen i vårt analysverktyg 

för att kunna urskilja vilka strategier och kanaler de använder sig av. Efter avslutad analys 

kunde vi dra slutsatser och föra en diskussion kring studien.  

 

3.6 Insamling av data 
Genom att man noga och omsorgsfullt samlar in och sorterar en tillräckligt stor mäng ”data” 

så får man in sitt empiriska material som man sedan analyserar (Alvesson, 2008:543). 

Insamling av data vid undersökningen sker från två källor och de kan delas upp i två 

områden, primärdata och sekundärdata. Primärmaterialet kan skapas utifrån en rad olika 

metoder, t.ex. intervjuer, och kännetecknas av att vara skapat enbart utifrån forskarens 

frågeställning. Primärmaterial utgör det huvudsakliga materialet i en studie (Aspers, 

2007:159). Primärdata har normalt den högsta hållbarheten eftersom forskaren själv har 

samlat in material för studien och har god kännedom om dess brister (Aspers, 2007:189). 

Sekundärdata är det material som forskaren själv aktivt inte skapat, t.ex. olika textdokument. 

Sekundärmaterial kan därmed vara tidningsurklipp där forskningsämnet tas upp (Aspers, 

2007:159). Sekundärdata är sällan lika hållbart som primärdatan eftersom materialet är 

konstruerat för andra syften och andra har tolkat det (Aspers, 2007:189). 

 



24 
 

3.6.1 Primärdata 

Insamling av primärmaterial till denna studie har skett genom telefonintervjuer och e-

postintervjuer med personer som på något sätt ansvarar eller jobbar med sociala medier på 

deras företag. Primärdatan har varit viktigast för oss i vår undersökning eftersom det är den 

informationen som ligger till grund för att kunna uppfylla uppsatsens syfte.   

 

3.6.2 Intervjuernas genomförande 

Intervjun handlar om att forskaren ska kunna vara i kontakt med sitt fält för att samla in sitt 

empiriska underlag. Intervju som metod ger forskaren möjlighet att gå på djupet och 

diskutera en eller flera frågor. I alla våra telefon- och e-postintervjuer använde vi oss av en 

semistrukturerad intervju där vi hade ett antal tydliga angivna frågor nedskrivna. I våra e-

postintervjuer skickade vi dessa frågor till respondenten och denne svarade rakt av på dessa 

frågor. På så sätt fick vi en fråga-svardialog. I den semistrukturerade intervjun arbetar 

forskaren utifrån en intervjuguide med konkreta frågor (Aspers, 2007:137). I våra 

telefonintervjuer utgick vi ifrån våra frågor men hade även här chansen att ställa följdfrågor 

och få mer utvecklade svar. 

 
Vid genomförandet av intervjuerna som bestod av sex stycken företag började vi först med 

att utforma intervjufrågor som handlade om sociala mediestrategier.  

 

Dessa frågor var: 

1. Har ni någon utarbetad strategi för arbetet med sociala medier, hur ser den/dem i så 

fall ut? 

2.  Har ni några utsatta mål för arbetet med sociala medier? 

3.  Vilka kanaler använder ni er av och i vilket syfte? 

 

Efter det började vi ta kontakt med de sex olika företagen, både via e-post och via telefon. Vi 

har haft två telefonintervjuer, en med Sony Ericsson och en med Vattenfall AB, de övriga 

fyra har vi haft e-postintervju med. Telefonintervjuerna spelades in med hjälp av diktafon 

och innan intervjun inleddes fick vi ett godkännande att spela in intervjun med 

respondenten. Det gjordes för att lättare kunna vara uppmärksam på vad respondenterna 
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svarade, istället för att sitta och anteckna vilket skulle kunna distrahera oss i intervjusamtalet. 

Det underlättade även vårt arbete då vi kunde gå tillbaka och lyssna flera gånger. 

Telefonintervjuerna tog mellan 10 och 20 minuter. Alla företag var villiga att svara på 

eventuella kompletteringsfrågor som kunde komma upp efter tiden. Vilket vi tog vara på. 

 

3.7 Analysverktyg 
Det empiriska materialet som vi inhämtat från våra intervjuer och som vi anser vara 

meningsfullt för vår studie kommer vi lägga egna reflektioner på i analyskapitlet, d.v.s. vi 

kommer att koda materialet. En kod innebär att man strukturerar olika material man har 

inhämtat till analysen (Aspers, 2007:160).  

 

Vår kodning kommer att ske genom att vi har skapat ett analysverktyg där vi, utifrån det 

empiriska materialet, kommer att kunna placera in företagen efter vilka strategier de 

använder sig av och genom vilka kanaler. Det är fyra strategier, Viral marknadsföring, 

Customer relationship management, Open source marketing och Pull. Kanalerna är 

Facebook, Blogg, Twitter, YouTube och Flickr. Alla strategier är inte ultimata att använda 

genom alla kanaler, därför har vi markerat det med kryss. T.ex. är YouTube och Flickr inte 

några särskilt effektiva kanaler för Open source marketing, eftersom möjligheterna för att ett 

samarbete mellan konsument och tillverkare ska uppstå inte är så sannolik, som det t.ex. är i 

Facebook där en dialog lättare kan skapas och föras.  

 

Genom vår tolkning och kunskap om strategierna har vi därför valt att sätta kryss i dessa 

rutor. Självklart kan man vrida och vända på detta och få alla strategier att fungera i varje 

kanal, men vi valde att göra denna tolkning för att lättare kunna genomföra vår analys. 

Företagen kommer att placeras in i analysverktyget utifrån vad de i intervjuerna uttalat sig 

om deras strategier och arbete med sociala medier. Med utgångspunkt i analysverktyget 

kommer analysen att ta form. Analysverktyget redovisas på nästkommande sida. 
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Figur 3. Analysverktyg för kanaler och strategier 
 

3.8 Källkritik 
I våra e-postintervjuer kan den semistrukturerade intervjun ha gjort att möjligheterna för den 

intervjuade att lyfta fram sina perspektiv blivit begränsade, då intervjuaren inte kan ge 

följdfrågor till respondenten. Man går som forskare miste om möjligheten att få mer 

djupgående svar av respondenten eftersom hon blir begränsad till just de frågor som ställs. 

Respondenten kanske har mer att säga men tror utifrån frågeställningarna att det hon skulle 

vilja tillägga inte är relevant. Det i sin tur leder till att forskarens empiriska material blir 

tunnare.  

 

Vi valde sex företag, vi hade velat ha med flera men det var svårt för oss att få fler företag att 

ställa upp och svara på våra frågor, eftersom de företag vi kontaktade inte svarade eller hade 

tid. Detta kan kanske ha påverkat validiteten på studien. Hade vi haft resurser och tid till att 

utföra personliga intervjuer hade vi genomfört det, men nu fanns varken resurser eller tid till 

att genomföra personlig intervjuer. Vi fick därför använda oss av e-postintervjuer och 
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telefonintervjuer, vilket till viss del begränsade vårt empiriska material. Hade vi haft 

möjlighet till personliga intervjuer hade det kunna ge oss mer empiri, då det finns en större 

möjlighet till att ställa följdfrågor och få en djupare diskussion. En nackdel med e-

postintervjuer är att respondenten oftast svarar kort och med några få meningar vilket leder 

till att viktig information inte kommer fram. En svårighet med e-post och telefonintervjuer 

kan vara att det är svårt att avgöra ifall respondenten talar sanning eller inte. Det är svårt att 

få en personlig kontakt.   

 

3.9 Sammanfattning av metod 
Vi har i metodkapitel redogjort för vårt vetenskapliga- och teoretiska förhållningssätt, vilka 

är hermeneutiken där vi utgått från ett tolkande perspektiv, respektive abduktion som tillåtit 

oss att utforma våra teorier under studiens gång. Vårt urval är baserat på svenska företag 

som använder sig av sociala medier, därför gjordes ett urval på sex företag i Sverige. 

Intervjurespondenterna arbetade alla på informations- och/eller marknadsavdelningen inom 

respektive företag, därför valdes dessa ut som respondenter eftersom de hade rätt 

kompetens att kunna svara på frågorna. Vår primärdata består av telefon- och e-

postintervjuer. Sekundärdatan består av artiklar och böcker om ämnet, som är inhämtade i 

högskolans databas, Internet och biblioteket. 
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4. Analys 
_______________________________________________________________________  

I följande kapitel presenteras vår analys. Vår analys är upplagd utifrån våra tre intervjufrågor om strategier, 

mål och kanaler. Varje företags svar presenteras under respektive rubrik. Vidare har vi analyserat 

intervjusvaren och därmed kunnat urskilja ifall företagen använder sig av de fyra strategier som tas upp i 

denna studie. Utifrån det har vi placerat in varje företag i analysverktyget. Detta för att skapa en tydlig 

överblick över resultatet. 
_______________________________________________________________________  

 

4.1 Utarbetade strategier 
Piratförlaget 

Piratförlagets strategi när det gäller sociala medier är att genom personligt engagemang och 

personlig kontakt, få privatpersoner att gilla dem så mycket att de därigenom upptäcker deras 

utgivning och sprider den informationen vidare till sina vänner.  

 

Sony Ericsson Sverige 

Sony Ericsson har ingen helt klar utarbetad strategi för just sociala medier, men mer globalt 

så har de en kommunikationsplan för sociala medier, d.v.s. hur de ”pratar” på nätet just för 

att det handlar mer om samtalsämnen än budskap.  

”Så att det ställer ju helt andra krav liksom på hur man, man kan liksom inte säga att vi är bäst, utan 

man får ju prata om saker som där exempelvis då Facebook liksom engagemanget säger vad vi gör och 

liksom sådär.” 

 

3 Sverige 

3 Sverige har utarbetade strategier för olika saker t.ex. sälj, retention, kundservice, pr, 

rekrytering och de använder sociala medier där de anser det lämpligt. De har ingen utarbetad 

strategi för just sociala medier. ”Vi vill finnas där våra kunder är därför finns vi i sociala medier.” 

 

Procordia 

”Nja. vill jag säga här. Vi har ett nytt forum som vi byggt men mycket är under förändring där. Man kan 

väl säga att vi inte varit direkt först med sociala medier men att viljan och utvecklingen finns där och jag och 



29 
 

infoavdelningen jobbar med den just nu. Sen beror det även på vad man lägger in i orden strategi, menar man 

riktlinjer, hur vi beter oss o.s.v. eller menar man "vi skall göra inlägg i debatten minst två gånger per dag 

etc." 

Genom att sprida kunskap som är intressant och efterfrågad kan de skapa värde för sina 

målgrupper och på så sätt stödja de samtal som sker på webben. 

 
Vattenfall 

Vattenfall har en utarbetad social mediestrategi som gäller för hela företaget.  

 

”Det är ett ganska stort dokument det är svårt att instruera men det handlar 

väl i korta drag om att i ett sådant här stort företag så och kanske i synnerhet 

Vattenfall så råder en tro kanske om att man ska hålla sig undan de här 

sakerna så den sociala mediestrategin handlar väl mycket om att uppmuntra 

och att bara genom att säga att det är okej att ha att göra det att ta initiativ 

till sociala medier, så säger det ganska mycket för det är egentligen ja det är 

det. Sen innehåller den också lite guidelines o.s.v.” 

 

De använder sig av sociala medier i medierelationssyfte. Beroende på vilket initiativ de 

använder sociala medier till så kan målen se olika ut. De har t.ex. använt sig av sociala medier 

i kampanjarbete för att sprida saker och samla in saker och ting. De ser sociala medier som 

ett komplement, en ytterligare kanal för att öka spridingen och kontaktnätet genom den 

kommunikation man genomför.  

 
Ving 

Ving har de senaste två åren jobbat aktivt med deras närvaro i sociala medier och sedan en 

månad tillbaka har de även heltidsanställt Hanna Kastås, som har uppdraget att driva och 

förvalta Vings närvaro i sociala medier. De arbetar med vissa riktlinjer och kommer att skapa 

en strategi för deras arbete under 2011. Men vid detta tillfälle har de ingen utarbetad strategi. 

”En hållpunkt är att vi vill vara närvarande där våra kunder befinner sig.” 
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4.2 Utsatta mål 
Piratförlaget 

Piratförlagets mål med att använda social medier är att synas mer bland kunderna.  

”Vi har under det senaste året märkt en tydlig ökning i bokbloggarnas omnämnande av vårt förlagsnamn 

och våra författare/böcker.”  

Kännedomen om förlaget har ökat bland många av de mer inflytelserika bloggarna och det 

dyker upp fler positiva träffar vid en googling av förlagsnamnet.  

 

Sony Ericsson 

De har kunnat se positiva resultat av deras användning av sociala medier, de får input av 

personer på kommande produkter, som rekommenderar dem att titta på hur deras telefoner 

skulle kunna fungera o.s.v.  

”Alltså det har ju blivit en förlängning på produktutvecklingen att vi finns på nätet. Det är ju helt klart.”  

De har lärt sig massor av att använda sig av sociala medier och tror att sociala medier är det 

”nya”.  

 

3 Sverige 

Ett mål är att få fler ”följare” på både Twitter och Facebook och att de ska kunna bemöta 

alla kunder där. På Facebook och Twitter kan kunder ställa frågor och 3 svarar så fort de 

kan. 

 

Procordia 

”Ja till viss del. Dessutom är nya under utformande.” 

Procordias målsättning är att öka företagets digitala närvaro. Deras ambition är att nyttja 

webben för att utveckla företagets position på marknaden. Genom att vara närvarande 

digitalt vill de stärka relationerna med deras målgrupper (medarbetare, kunder, konsumenter, 

samhälle och media) för att på så sätt vinna deras hjärtan. Procordia vill lära sig genom att 

lyssna. Procordia är ett nyfiket, marknadsdrivet företag. Sociala medier i form av bloggar, 

forum och nätverk är viktiga arenor där företaget kan lära sig mer. Genom att lyssna på de 

samtal som sker på webben kan de bättre förstå sin omvärld och få värdefulla insikter om 

sina kunder och konsumenter. 
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Vattenfall 

”Alltså som vi betraktar det är sociala medier bara en kanal som många andra så det beror på vilket 

initiativ man använder det till, men så att målsättningen är väldigt olika.” 

Vattenfall menar att förr så var det mer okej att ha arbetet med sociala medier lite mer 

ostrukturerat medan man idag måste börja tänka lite mer strategiskt och jobba strukturerat. 

Vattenfall jobbar i dagsläget på deras arbete med sociala medier för att få det mer 

strukturerat. Förr så var företag lite rädda för dialog, men idag så har nog alla, framförallt 

kommunikatörerna, insett att det är en del av all typ av kommunikation och det är det sociala 

medier är till för.  

 

Ving 

För tillfället har de inga utsatta mål, mer än att skapa mervärde och en positiv känsla inför 

deras varumärke och som företag.  

”Vi blev Sveriges bästa resesajt 2010 (och nummer 3 totalt) i Internet Worlds topp 100-lista. En stor del 

av motiveringen handlade om vår närvaro i sociala medier.” 
 

4.3 Användning av kanaler  
Piratförlaget  

Piratförlaget använder sig främst av Facebook och Twitter som kanaler. Men de 

kompletterar det med att ha flitig kontakt med många bloggare, t.ex. genom att följa vad de 

skriver och även kommentera deras inlägg då och då. På Facebook har Piratförlaget en sida 

där 612 personer gillar dem. Där har de kontinuerliga uppdateringar om de senaste 

nyheterna. De postar aktuella kampanjer och svarar på kunders funderingar och 

kommentarer.  

”Vår sida på Facebook vinner hela tiden fler och fler anhängare, utan att vi 

marknadsfört den särskilt mycket. Och på Twitter har vårt konto långt många fler följare än något annat 

svenskt bokförlag.” 

På Twitter har Piratförlaget hela 2365 stycken personer som har valt att följa dem. Då ska 

även tilläggas att det antagligen är fler som läser deras uppdateringar på Twitter, men som 

inte har valt att dagligen följa dem.  
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Sony Ericsson 

På Facebook, Twitter och YouTube har de egna konton, för ett halvår sedan gjorde de en 

satsning på deras Facebooksida där de hade ganska få fans och med ganska snabba medel så 

har de nu fått fler fans på deras Facebooksida. Sony Ericsson gick inte in djupare på hur 

denna satsning gick till p.g.a. tidsbrist.  

 

”Det handlar väl mycket om att man bestämmer sig för att göra saker och sen 

så får man arbeta med det inom en tid innan man liksom utvärderar 

någonting. Och istället för att bara slänga upp saker på Facebook så är det 

kanske lite mer så planerat, att vi till det datumet ska vi göra det och det. Att 

man på något sätt liksom har en kontinuitet i det man gör och sådär.” 

 

På Facebook är det 12 328 personer som gillar Sony Ericsson, på deras globala sida är det 

närmare 3 miljoner människor som gillar dem. Sony Ericsson Sverige använder sig av 

kanalen Facebook. Medan det globala företaget Sony Ericsson använder sig av Facebook, 

blogg, Twitter och YouTube. 

 

3 Sverige 

3 Sverige använder sig av Twitter, Flickr, YouTube och Facebook. Bl.a. för att kunna 

bemöta sina kunder.  

”Vi har fått mycket positiv feedback men vi har inte gjort någon utvärdering ännu.” 

 

Procordia 

Procordia är ett företag som uppmuntrar till dialog. Ur Procordias synvinkel är bloggar och 

andra typer av sociala medier framförallt ett sätt att kommunicera och skapa relationer 

individer emellan Procordia uppmanar alla sina medarbetare att vara delaktiga i de samtal 

som sker online.  

 

”Egen kanal, prat om mat -->http://pratommat.procordia.se, sen har ju de 

olika varumärkena facebook etc. Procordia är ju lite speciellt ur det avseendet 

att man har så många olika varumärken som står för olika saker. Syftet med 

prat om mat sidan var att ge Procordia (corporate) en egen plattform där vi 
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kan hålla i och initiera debatten. Givetvis är det bara en lite del av arbetet 

med socila medier och man ska givetvis också befinna sig på samma ställen 

som våra målgrupper gör som facebook etc.” 

 

Procordia menar att det finns mycket positivt att hämta ur sociala medier särskilt när de är 

ett företag med så många kända varumärken, som så många människor har en egen relation 

till. De anser att många gånger genererar sociala medier positiva resultat utan att man 

behöver göra något själv. Procordia ger ett exempel på deras senaste Felixreklam, där ett fan 

på eget initiativ har gjort en remix på reklamfilmen. Procordias riktlinjer för webb och 

sociala medier kommer att utvecklas och förändras i takt med att ny teknologi och nya 

verktyg för sociala nätverk ser dagens ljus. Procordia är aktiva på Facebook och YouTube 

genom deras varumärken. 

 

Vattenfall 

Deras strategi innehåller inte några angivna kanaler för marknadsföring inom sociala medier. 

De menar att sociala medier är ganska lokalt anpassat och ändras fort över tid.  

”Kanalvalen är ju helt upptill vilket initiativ man gör, vad man vill uppnå och efter varje marknad oftast 

sådär”.  

 

De har definitivt kunnat utmäta positiva resultat efter de börjat arbeta med sociala medier. 

Journalister har uttryckt att det är positivt att Vattenfall engagerar sig i sociala medier, då det 

t.ex. blir lättare att följa Vattenfall. Genom att integrera newsroom.vattenfall.se med sociala 

mediekanaler så har de fått fler besökare. Vattenfall är aktiva på Facebook, Twitter, 

YouTube och Flickr. De har genomfört en kampanj tillsammans med Childhood 

foundation, där de skapade en blogg för att kunna nå bloggsfären och få dem att länka till 

Vattenfall. Det gick ut på att varje gång en bloggare länkade till deras sida så donerade 

Vattenfall pengar till Childhood. Det var en kampanj där alla var vinnare.  

 

”Så Childhood fick pengar, vi fick uppmärksamhet och blev förknippade med 

Childhood, vilket är sponsringens syften och bloggaren kände sig glad och nöjd 

och tyckte om sig själv för att han, det var han som hade gjort aktiviteten för 

att han hade bidragit med pengar, han upplevde att han hade bidragit med 
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pengar också fast det egentligen var vi som hade gjort det. Så alla blev väldigt 

glada”.  

 

Den kampanjen fick ganska stor viral spridning, dock under en kortare period. Det var 1 400 

stycken unika bloggare som bloggade om detta. Den kampanjen är ett tydligt stöd för 

positiva resultat man kan få genom sociala medier. Deras exponering skedde i bloggarnas 

inlägg. För några år sedan genomförde de en kampanj som hette klimatsignaturen som 

handlade om att samla in signaturer från folk för att få in folks opinion mot 

klimatförändringar för att stödja beslutsfattare. I insamlandet skapade de en hemsida men 

tog även fram ett alternativ, vilket var Facebook. De lyckades samla in över en kvarts miljon 

signaturer. I Finland kom över hälften av alla signaturer från Facebook och en tredjedel av 

signaturerna i Danmark kom från Facebook. Där kunde de tydligt se effekten och nyttan av 

att använda sig av sociala medier. De hade inte lyckats utan Facebook i den kampanjen.  

 
Ving 

”Vi är aktiva på Facebook, Twitter och Youtube. Vi har egna resmålsbloggar och försöker att jobba 

proaktivt i bloggnätverk och forumvärlden.” 

Ving är en god svensk förebild. Hos Ving jobbade åtta personer heltid med Facebook under 

askmolnet som skedde på Island 2010. Deras Facebook har blivit en renodlad 

kundserviceportal. Detta blir också marknadsföring, eftersom deras kunders vänner ser när 

Ving svarar på Facebook. Det skapar positiva omdömen och ger trafik in på sajten. Ving har 

fått väldigt bra kritik efter vulkanutbrottet på Island, där de satte in extra resurser till just 

Facebook, där alla kunde ställa frågor. De hade hand om allting. De fick mycket ”goodwill”. 

Kundsupport på Ving tyckte det var bra att de fick publik på sina svar, alla kunde se hur bra 

de jobbade, det gjorde att de jobbade lite extra för att göra det ännu bättre. ”Vi får också 

väldigt mycket positiv feedback från våra kunder och från andra som tycker att vi jobbar bra 

i de här kanalerna.” 
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4.4 Analys av intervjusvar 
Kommande text är en analys av våra ovanstående intervjuer. Genom att analysera våra 

intervjuer har vi kunnat utläsa ifall företagen använder sig av någon av de fyra strategier som 

tidigare presenterats, i deras arbete med sociala medier. Dessa fyra strategier är inget som 

företagen helt klart och tydligt svarat att de använder sig av. Utan de har i intervjuerna gett 

oss en förklaring på hur de arbetar och vilka riktlinjer de har. Våra fyra strategier som är, 

Viral marknadsföring, Customer relationship management, Open source management och 

Pull gick att koppla till alla sex företags arbete med sociala medier. Där några av företagen 

gick att placera in på alla strategier och andra gick endast att placeras in på två eller flera av 

strategierna. 

 

Ving 

Viral marknadsföring 

Efter att ha hört om deras effektiva arbete på Facebook under vulkanutbrottet kan vi 

analysera att det skapade en viral spridning. Eftersom det ledde till att de fick mycket bra 

kritik, vilket gav mer trafik in på sajten. Alla kunde gå in på Facebook, se och kommentera 

deras arbete och även ställa frågor och få svar.  

 

Customer Relationship Management 

Deras närvaro på Facebook och Twitter tillåter kunden att känna en starkare relation till 

Ving. Framförallt bidrar deras Facebook till CRM genom att den har blivit en renodlad 

kundserviceportal. Under åskmolnet som skedde år 2010 så använde sig Ving av Facebook 

där kunderna kunde höra av sig och ställa frågor. Sociala medier är ett bra sätt att förbättra 

sina kundrelationer på, för det ger tillfälle att hålla löpande kundkontakt, skapa förtroende 

och ge inblick i verksamheten. På så sätt lyckades Ving komma närmare sina kunder och det 

blev en succé. Med hjälp av sociala medier kan man finna lösningar, vilket Ving gjorde. Det 

leder till möjligheter för service, kundvård och support (Carlsson, 2010:65). Även genom 

Twitter kunde de ge snabba tips till sina kunder och kunderna kunde få fortlöpande 

information och svar på sina frågor.  
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Ving använder sig av en företagsblogg, resmålsbloggen, vilket ger möjligheten att 

kommunicera med sina kunder på ett informellt sätt, att man blir personlig och de kan visa 

människorna bakom företaget. En företagsblogg kan bidra till att företaget på sikt kan 

reducera tiden för t.ex. nykundsbearbetning och kundsupport via telefon (Carlsson, 2010:77). 

 

Open Source Marketing 

Deras kundserviceportal på Facebook tillåter ett samarbete mellan dem och kunderna, vilket 

kan leda till förbättring för Ving som företag. Även Twitter bidrar till Open source 

marketing.  

 

Pull 

Ving är aktiva på Facebook, Twitter, blogg och YouTube och arbetar därmed med 

pullstrategin.  

 

Piratförlaget 

Viral Marknadsföring 

Utifrån våra tolkningar och reflektioner av intervjun med Piratförlaget har vi kunnat utläsa 

att de använder sig av viralmarknadsföring genom Facebook & Twitter. Detta har vi tolkat 

utifrån att de sägar att de har sett en ökning på bloggare som skriver om Piratförlaget och 

deras författare. Kännedomen om förlaget har därmed ökat hos många tack vare den virala 

spridningen. Målgruppen kanske inte själva har en aning om att de hjälper till med 

Piratförlagets marknadsföring, men de har hjälpt till och därmed har företaget lyckats med 

sin strategi. Om företaget lyckas skapa en viral marknadsföring, så kan de med de rätta 

förutsättningarna nå ut till en stor publik med sin information, utan att de har behövt stora 

resurser för att synas i medieutrymmet. 

 

Customer Relationship Management 

I och med att Piratförlaget säger att de strävar efter att skapa personligt engagemang och 

personlig kontakt med sina kunder har vi kunnat utläsa att de använder sig av CRM. CRM 

innebär att företagen vill skapa goda kundrelationer och synas där kunden är. Genom att 

Piratförlaget finns på både Facebook och Twitter är de tillgängliga för sina kunder och kan 

lättare skapa en nära relation till dem, de kan lättare skapa effektiva kundrelationer eftersom 
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deras kunder går in på deras Facebookprofil och ”gillar” dem, kunderna följer dem på 

Twitter. I och med att kunderna väljer att aktivt följa Piratförlaget på Twitter och gillar deras 

sida så har de skapat en personlig kontakt och ett personligt engagemang hos deras kunder. 

På så sätt kan de lättare identifiera sina kunder, vilket CRM handlar om. Företagen vill kunna 

identifiera sina kunder för att kunna göra dem lönsamma. 

 

Open Source Marketing 

Genom att Piratförlaget finns aktivt tillgängliga på Facebook och svarar på kommentarer och 

funderingar som kunderna har skapas ett samarbete mellan kunderna och Piratförlaget detta 

tolkar vi som Open source marketing. Kommunikationen från kunderna via Facebook, där 

de exempelvis kan föra fram sina åsikter och kommentarer om Piratförlaget, kan leda till en 

förbättring för företaget genom att nya idéer och trender kan födas. Vi skulle även kunnat 

placera in Piratförlaget på Twitter, eftersom de är aktiva där, under Open source marketing. 

Detta p.g.a. att det även på Twitter kan skapas en dialog mellan kunder och företag. Men 

eftersom Piratförlaget endast nämner att de använder Facebook för att svara på kunders 

kommentarer och inte via Twitter valde vi att endast placera in dem under Facebook på 

Open source marketing. 

 

Pull 

Piratförlagets medverkan på både Facebook och Twitter medför pullstrategin. Detta har vi 

analyserat p.g.a. att företaget genom att vara aktiva på Facebook och Twitter syns och finns 

tillgängligt dygnet runt och uppdaterar med nyheter och information. Kunderna kan då själva 

leta upp information de önskar ta del av utan att de blir påtvingade informationen. Det är 

detta som kallas pullstrategin. 

 

Sony Ericsson Sverige 

Viral Marknadsföring 

Satsningen de gjorde på deras Facebook kan vi koppla till viral spridning eftersom den 

gjorde att de fick fler fans. Vi kan inte säga exakt hur eftersom Sony Ericsson inte berättat 

hur satsningen gick till, men vi tolkar det som att folk eventuellt tipsade varandra eller såg att 

deras vänner började ”gilla” Sony Ericsson på Facebook och själva började göra det. Viral 
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marknadsföring har blivit ett stort fenomen inom sociala medier och därför går det att tolka 

hur spridningen har skett på flera olika sätt. 

 

Pull 

Sony Ericsson använder sig av kanalen Facebook och på så sätt kan de hela tiden uppdatera 

med ny information. Kunderna kan sedan när och om de vill ta del av informationen. Vi har 

tolkar detta som pullstrategin eftersom det är det strategin går ut på, att kunderna kan välja 

att ta del av information när de vill.  

 

3 Sverige 

Customer Relationship Marketing 

3 Sverige säger att de vill finnas där kunden är och kunna bemöta dem, vilket vi analyserar 

som strategin CRM. Att finnas där kunden är innebär att 3 Sverige lättare kan skapa 

kundrelationer. Det gör dem genom att finnas på Facebook och Twitter. Sociala medier 

erbjuder nya möjligheter för företag att skapa relationer med sina kunder.  

 

Open Source Marketing 

3 Sverige använder sig av Twitter och Facebook. Det kopplar vi till Open source marketing 

eftersom det uppstår ett samarbete mellan 3 och deras kunder. 3 använder deras Twitter och 

Facebook som en form av kundtjänstportal, där kunder kan ställa frågor och företaget kan 

svara tillbaka. 

 

Pull 

I och med att de använder sig av Twitter, Flickr, YouTube och Facebook använder de sig 

automatiskt av pullstrategin som tillåter kunden att ta del av information om 3 Sverige när 

som helst och när de själva vill. 
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Procordia 

Viral marknadsföring 

Procordia driver ett forum på deras hemsida där man kan föra samtal om alla deras 

varumärken och läsa alla inlägg som bloggats om respektive varumärke som Procordia äger. 

Genom att alla bloggar som skrivit om respektive varumärke kommer upp på forumet kan 

företaget se att det sker en viral spridning om deras varumärken, eftersom det förs en 

spridning av information på Internet via bloggare. Ett av deras varumärken, Felix, har fått 

stor viral spridning på Facebook och YouTube. Det började med att en tjej startade en grupp 

på Facebook som heter ” Jag äter ketchup till allt utom pannkakor”, och det fick så pass stor 

viral spridning att Felix gjorde en reklamfilm på TV för att visa att man visst kan äta ketchup 

till pannkakor. Spridningen slutade inte där, utan ett fan tog initiativet till att göra en remix 

av Felix reklamfilm, som har fått hundratals träffar. 

 

Customer Relationship Management 

Med deras digitala närvaro och deras målsättning att stärka sina relationer med målgruppen 

och vinna deras hjärtan skapas strategin CRM. Genom att lyssna på de samtal som sker på 

webben kan de bättre förstå sin omvärld och få värdefulla insikter om sina kunder och 

konsumenter. Och på så sätt kan Procordia erbjuda rätt vara vid rätt tillfälle. Detta kan 

möjliggöras genom deras varumärkens Facebooksidor. Företag kan tillhandhålla information 

som är anpassad för flera olika kundgruppers behov genom att man låter kunderna själv välja 

hur mycket information kunden vill ha och är intresserad av. CRM handlar om att skapa 

effektiva kundrelationer och genom sociala medier kan man skapa kundrelationer på ett 

effektivare sätt än genom de traditionella medierna (Jakobsson, 1998:58). 

 

Open Source Marketing 

Procordias varumärken finns på Facebook. Därmed kan de kommunicera med sina kunder 

och ett samarbete kan uppstå. Det kopplar vi till Open source marketing. 

 

Pull 

Procordias närvaro på Facebook och YouTube genom deras varumärke, det öppnar upp 

möjligheten för kunderna att själva leta upp information om dem när de vill. 
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Vattenfall AB 

Viral marknadsföring 

Vi kan se att deras kampanj tillsammans med Childhood som nämns ovan bidrog till viral 

marknadsföring i och med att folk bloggade om Vattenfall. Vattenfall startade en blogg i och 

med kampanjen och det skapade en stor viral spridning. Deras andra kampanj, 

Klimatsignaturen, skapade viral spridning tack vare Facebook. Kampanjer i sociala medier 

kan bli lyckade när ett företag vill sprida t.ex. en speciell nyhet, evenemang eller en produkt. 

När man vill sprida en kampanj i sociala mediesammanhang kan man tillhandahålla innehåll 

som t.ex. bloggare vill ta del av och sprida vidare, det kan vara roliga klipp, bilder etc. Deras 

kampanj visar på att Facebook kan vara en bra kanal att sprida information på. 

 

Pull 

Vattenfall är aktiva på Facebook, Twitter, YouTube och Flickr, vilket gör att vi kan koppla 

dem till pullstrategin. 
 

4.5 Sammanfattning av analys 
I detta kapitel har vi presenterat resultaten av våra intervjuer där företagen har svarat på 

frågor om deras strategier, mål och kanaler. Utifrån dessa resultat har vi kunnat analysera 

fram vilka strategier de använder sig av. Analysverktyget förklarar vilken strategi de använder 

sig av och genom vilken kanal. Genom att analysera deras svar och förklaringar på hur deras 

arbete ser ut har vi kunnat placera in dem i vårt analysverktyg. I vårt analysverktyg placerade 

vi in företagen utifrån vad företagen hade uttalat sig om och tolkade med utgångspunkt i det.  

 

Alla kanaler skapar på något sätt, mer eller mindre, möjligheter för viral spridning. Samma 

sak gäller även för strategierna CRM och Open source marketing, eftersom strategiernas 

effekter automatiskt kan skapas genom att företagen är aktiva på kanalen. Vi har dock endast 

placerat in våra företag på de strategier som vi genom intervjuerna kan utläsa att de använder 

sig av. Sen kan det givetvis vara så att en faktor som vilken typ av företag det rör sig som 

spelar in på val av strategier, t.ex. om det rör sig om industri och tillverkning eller 

detaljhandel. Men eftersom vårt syfte endast var att redogöra för vilka strategier svenska 

företag använder sig av inom sociala medier, oberoende typ av företag, av har vi inte tagit 
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hänsyn till detta. Men vi är medvetna om det. Nedan redovisas en sammanfattning över varje 

företags strategier och kanaler. 

 

 
Figur 4:1 Analys av kanaler och strategier 

 

Vad som har framgått i analysen är att: 

• Piratförlaget använder sig av alla fyra strategier genom kanalerna Twitter och 

Facebook.  

• Sony Ericsson Sverige använder sig av viral marknadsföring och Pullstrategin genom 

kanalerna Facebook. 

• 3 Sverige använder sig av strategierna CRM, Open source marketing och 

Pullstrategin genom Facebook och Twitter. 

• Procordia använder sig av alla fyra strategierna genom Facebook och YouTube. 

• Vattenfall använder sig utav viral marknadsföring och av Pullstrategin genom alla 

fem kanaler.  

• Ving använder sig av alla fyra strategier genom kanalerna Facebook, blogg, Twitter 

och YouTube.   
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5. Slutsats & Diskussion 
_______________________________________________________________________  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån analysen samt ge svar på forskningsfrågan. Vi 

för även en diskussion om olika tankar och reflektioner vi gjort. Sist ges förslag på vidare forskning. 

_______________________________________________________________________  

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett kommunikationsperspektiv redogöra för vilka 

strategier svenska företag använder sig av inom sociala medier. Vad vi har kunnat se genom 

vår analys av intervjuerna så har Piratförlaget och Vattenfall utarbetade strategier för deras 

arbete med sociala medier. Piratförlagets strategi är bl.a. att skapa personligt engagemang och 

personlig kontakt. Vattenfall har en utarbetad strategi som gäller för hela företaget, de menar 

att det handlar mycket om att uppmuntra och ta initiativ till sociala medier, de har dokument 

som innehåller guidelines.  

 

De fyra resterande företagen hade vid intervjutillfället inga utarbetade strategier för sociala 

medier. Sony Ericsson sa att de inte har någon helt klart utarbetad strategi för just sociala 

medier, men att de hade en kommunikationsplan för sociala medier, hur de ”pratar” på nätet 

o.s.v. 3 Sverige säger sig använda sociala medier där de anser det lämpligt, men att de inte har 

någon utarbetad strategi för just sociala medier. Procordia menar att de har viljan att jobba 

med sociala medier och utvecklingen finns där och att informationsavdelningen jobbar med 

det just nu. Ving är mycket aktiva inom sociala medier, de har en heltidsanställd som 

förvaltar Vings närvaro i sociala medier, vid intervjun sades det att de endast hade riktlinjer 

för sociala medier och skulle skapa en strategi under 2011.  

 

Som vi tidigare diskuterat i teorikapitlet så handlar strategier om att sätta upp mål och staka 

ut en lämplig väg att nå dit och att alla avdelningar på ett företag bör vara delaktiga i 

strategiarbetet. Arbetet med sociala medier rör hela företaget, alla nivåer. För att företaget 

ska kunna arbeta fram en användbar strategi så krävs det att det finns förståelse för sociala 

medier och nya kommunikationssätt. Kanske är det brist på förståelse och kunskap som 

bidragit till att arbetet med en utarbetad strategi saknas på flera av våra intervjuade företag? 

Möjligheten finns då företagen faktiskt som vi visat i vårt analysverktyg använder sig av 
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sociala mediestrategier fastän att de inte verkar vara medvetna om det. Hade det funnits 

större kunskap hade alla företagen med stor sannolikhet haft bättre utarbetade strategier, där 

de då hade kunnat nämna att de arbetar med bl.a. CRM eller Pull, eftersom de faktiskt gör 

det. Företag som vill arbeta med sociala medier måste lära sig att dra nytta av dem på ett bra 

sätt, därför krävs fungerande strategier och metoder för att skapa reellt värde med de nya 

förutsättningarna. 

 

Alla sex företag vi intervjuat använder sig av alla fyra strategier vi presenterat på ett eller 

annat sätt, i större eller mindre utsträckning. Många av dessa strategier går hand i hand och 

det gemensamma för alla är att de är kundbaserade. I viral marknadsföring är det kunden 

som sprider information om företaget, i CRM handlar det om att vårda kundrelationen, i 

Open source marketing sker ett samarbete mellan företaget och kunden, de kommunicerar 

med varandra och i Pullstrategin tillåter man kunden att själv välja när de vill ta del av 

information. Gemensamt skapar dessa fyra sociala mediestrategier uttrycket ”När kunden 

själv får välja” som Seth Godin (2000) har myntat. Eftersom alla strategier på ett eller annat 

sätt erbjuder kunden att delta i kommunikationen. 

 

Flera av våra intervjuade företag säger sig vilja finnas där kunden är för att kunna skapa och 

stärka sina relationer med dem. Det är just det sociala medier kan bidra till då det handlar om 

att öppna upp för interaktion och deltagande. Företagen skulle kunna dra mycket större 

nytta av sociala medier om de hade den rätta kunskapen för att utarbeta strategier. Vi kan se 

att flera av företagen har viljan att finnas och synas inom sociala medier, men att deras 

strategier behöver bli tydligare.  

 

Sociala medier gör det möjligt att när som helst kommunicera med omvärlden, det är ett nytt 

förhållningssätt till vår omgivning. Med bra kommunikationsstrategier och 

marknadsföringsplaner utformade av kompetenta personer kan sociala medier vara den 

perfekta marknadsföringskanalen (Utbildningsbloggen). 
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5.1 Vidare forskning 
Vidare kan man utveckla och gå djupare in på vilka fler strategier det finns inom sociala 

medier. Där man kan fokusera på marknadsföring och särskilt utvalda företag t.ex. 

detaljhandelsföretag för att ta reda på vilka strategier och kanaler som fungerar bäst för dem 

när det kommer till att stärka varumärket och skapa kundrelationer. Man kan även jämföra 

företag som inte använder sig av sociala medier med företag som gör det, för att t.ex. se om 

det är någon skillnad på hur väl människor känner till dem.  
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