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Frågeställning:  Vad innebär användandet av sociala medier för fördelar och 

nackdelar för ett svenskt serviceföretag? 

Syfte:                    Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt från den teoretiska 

referensramen och en deskriptiv fallstudie av tre serviceföretag 

erhålla ökad förståelse för hur nya kommunikationsredskapet 

sociala medier används av företag. Syftet är att identifiera vilka för 

och nackdelar verktyget kan ge svenska serviceföretag vid 

användandet av sociala medier.  

 

Metod:  En kvalitativ forskningsansats har används med ett deduktivt 

angreppssätt. Tre fallföretag har intervjuats inom ämnet sociala 

medier: SEB, SJ samt Scandic. De tre fallföretagen arbetar aktivt 

med sociala medier.  

Teoretisk referensram:  Kapitlet inleds med en övergripande introduktion om vad 

kommunikation samt marknadskommunikation innebär. Därefter 

redogörs för begreppet sociala medier. Vidare presenteras vilka 

fördelar och nackdelar sociala medier kan innebära. Avslutningsvis 

tas även effekter och resultat av sociala medier fram. 

 

Empirisk studie:  I empirin presenteras de kvalitativa intervjuer som genomförts med 

respektive fallföretag. 

 

Slutsats:  Sociala medier innebär ett nytt och revolutionerande sätt att, för 

svenska serviceföretag, skapa en tvåvägskommunikation med ett 

stort antal användare. Genom sociala medier når serviceföretagen 

ut till fler användare och kan skapa nöjdare kunder. Detta för att 

serviceföretagen förmedlar en service till kunderna i form av att 

möta dem i en kanal där de kan föra en dialog. Vi har även 

identifierat att detta kräver tid och personal av företagen, för att 

kunna skapa denna tvåvägskommunikation, att inte 

kommunikationen dör ut och istället blir till en nackdel. Med rätt 

strategi, resurser och tillvägagångssätt kan användandet av sociala 

medier skapa fördelar till svenska serviceföretag och stärka deras 

kommunikation och marknadskommunikation mot kunderna. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Title: Social media, advantages and disadvantages from service 

companies’ perspective.     
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Question:  What does the advantages and disadvantages mean for a Swedish 

service company who use social media? 

 

Purpose:  The purpose of the thesis is, with the use of a theoretical frame of 

reference and a descriptive study of three Swedish service 

companies, gain a deeper understanding of how social media could 

be used by companies. The purpose is to identify what advantages 

and disadvantages a Swedish service company could gain by using 

social media.  

 

Method:  In this thesis, we have used a qualitative research method with a 

deductive approach. Three service companies: SEB, SJ and 

Scandic, have been interviewed as they use social media on a 

regular basis. 

 

Theoretical framework: The theoretical section begins with giving the reader an overall 

insight in communication, marketing communication and then a 

deeper knowledge of social media. Advantages and disadvantages 

for companies using social media will be analysed, as well as, what 

effect and result the use could lead to. 

 

Empirical framework:  The empirical framework presents the result of the qualitative 

interviews with the three case companies.  

  

Conclusion: Social media is a revolutionary new way for Swedish service 

companies to create two-way communication with a large number 

of users. Through social media, service companies can reach out to 

more users, which satisfy customers more. Service companies 

convey their services by approaching customers in a channel of 

communication, where they can keep a dialogue with customers. 

To create this two-way communication, time and staff is needed or 

else it could become a disadvantage for a service company. With 

the right strategy, resources and course of action, the use of social 

media can create advantages for a Swedish service company and 

strengthen their communication and marketing communication 

with customers. 
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1.   INTRODUKTION 

I detta kapitel introduceras läsaren i ämnets bakgrund, problemdiskussion och syfte vilket 

leder fram till problemformuleringen. Avslutningsvis behandlar kapitlet uppsatsens 

avgränsning och disposition. 

 1.1  Inledning 
 

Människor har kommunicerat med varandra i alla tider, i syftet att utbyta information och 

erfarenheter (Carlsson, 2010). Hongcharu och Eiamkanchanalai (2009) menar att företagens 

kommunikation med kunder, marknadskommunikation, har gått från att vara enkelriktad 

kommunikation till att bli en tvåvägskommunikation.
1

Marknadskommunikationen har 

utvecklats de senaste åren och tekniken har öppnat upp nya möjligheter för företag att ta 

kontakt och interagera med sina kunder. De traditionella kommunikationskanalerna har varit 

populära för företag att använda, detta för att de kan nå ut till en stor publik. Dessa förmedlar 

en enkelriktad och opersonlig kommunikation där kunderna inte kan kommunicera tillbaka till 

företaget (Hongcharu & Eiamkanchanalai, 2009). I och med att tekniken ständigt utvecklas, 

har det lett till nya sätt för företag att kommunicera och marknadsföra sig mot konsumenter 

(Gura˘u, 2008). Clow och Baack (2007) hävdar att på grund av Internets ökade popularitet 

och användning har en ny plats skapats för kommunikation. Däremot kräver den nya tekniken 

i sin tur mer av företagens marknadskommunikation (Carlsson, 2010).  

 

År 2004 presenterades samlingsbegreppet Webb 2.0 
2

 som avsåg nästa generation 

webbtjänster och affärsmodeller på Internet (Carter, 2007). Webb 2.0 kallas även för den 

sociala webben och ger användaren möjligheten att kommunicera med företag och andra 

användare (Carlsson, 2010).  Gura˘u (2008) menar att för företag leder detta till en ny typ av 

kommunikationskanal och även till en utveckling av marknadskommunikationen. Enligt 

Kaplan och Haenlein (2009) benämns den nya typen av kommunikations- och 

marknadskommunikationskanal på Internet för sociala medier.  

Sociala medier är en kommunikationskanal som möjliggör för användaren att kommunicera 

direkt med andra konsumenter, eller direkt med företag (Carlsson, 2010). Hollensen (2011) 

anser att företag bör utnyttja dessa sociala plattformar för att kommunicera med sina kunder 

och genom det skapa en tvåvägskommunikation.  Med sociala medier kan en ny 

kommunikation skapas mellan företag och konsumenter, där konsumenterna är mer delaktiga 

(Carlsson, 2010). En undersökning av storbolagen på Stockholmsbörsen uppvisade att 75 

procent av företagen i Sverige har någon form av närvaro inom de sociala medierna (Dagens 

Industri, 2011). Det är idag lika viktigt för företag att finnas på sociala medier som det var att 

ha sitt nummer i telefonkatalogen på 70-talet (Svenska Dagbladet, 2011). 

 

Kaplan och Haenlein (2009) hävdar att sociala medier är en ny revolutionerande trend som 

alla företag borde ha som intresse att använda sig av, då det finns ett stort antal användare 

inom de sociala medierna. År 2008 använde 75 procent av alla Internetanvändare i världen 

sociala medier, vilket var en ökning från 56 procent år 2007, detta enligt en undersökning av 

Forrester Research (refererad i Kaplan & Haenlein, 2009). En mätning från SOM-institutet 

                                                           
1
 Tvåvägskommunikation är en dialog som betecknar en dubbelriktad kommunikation, där mottagaren ger 

sändaren sina åsikter och kommentarer (Palm, 2006) 
2
 Webb 2.0 är ett samlingsbegrepp för nya och innovativa sätt att använda webben vilket tillåter människor att 

kommunicera med varandra och dela information (Carter, 2007). 
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vid Göteborgs Universitet år 2010 visade att cirka 65 procent av Sveriges befolkning 

använder sociala medier, minst en gång i veckan (refererad i Carlsson, 2010).  Weber (2009) 

menar att företag kan nå ut till fler människor både snabbare och mer effektivt med de sociala 

medierna jämfört mot traditionell marknadskommunikation. Carlsson (2010) menar därför att 

företag bör synas aktivt inom de sociala medierna, då ett flertal kunder kan befinna sig där. 

Att sociala medier är stort råder det inget tvivel om, då bara sociala mediet Facebook i sig 

räknas som världens största och eventuellt mäktigaste webbtjänst idag (Dagens Industri, 

2010). Det gäller att företag inser att dagens nya trend inom marknadskommunikation är 

främst sociala medier (Dickson & Holley, 2010). 

1.2  Problemdiskussion 
 

Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnsten och Mayer (2009) påpekar att sociala medier är väldigt 

omfattande då dessa finns på Internet och ger därför världen möjligheten att kommunicera 

samt utbyta åsikter med varandra. Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) samt Aula 

(2010) menar att om företag finns till på de sociala medierna kan det leda till snabb spridning 

av både positiv och negativ information om företaget. Kaplan och Haenlein (2009) hävdar att 

då sociala medier finns på Internet och används av en stor andel människor har det även lett 

till att sociala medier är väldigt aktiva och skiftande. Det som är nytt idag kan försvinna ifrån 

de sociala medierna imorgon, vilket kräver att företag är aktiva och underhåller de sociala 

medierna (Kaplan & Haenlein, 2009). 

Enligt Stroud (2007) är sociala medier något nytt och spås en lysande framtid. Fenomenet är 

här för att stanna, men få företag vet hur de ska använda sig av dessa i sin kommunikation och 

marknadskommunikation (Stroud, 2007). Donovan (2011) betonar att det inte finns många 

som förstår sig på sociala medier och hur det kan användas i ett företag. Kim, Jeong och Lee 

(2010) hävdar att det inte finns mycket forskning inom området vilket beror på att ämnet är 

nytt. Det finns därför ett intresse av att ta reda på vilka utmaningar och möjligheter svenska 

företag kan få om de väljer att använda sociala medier.  

Flertalet svenska börsbolag verkar enligt Dagens Industri (2011) ha svårt att hitta affärsnyttan 

med sociala medier och i dagsläget kan det vara svårt att se några solklara argument för en 

aktiv närvaro där. Vi vill därmed underlätta för våra läsare och svenska företag genom att visa 

hur ett användande av sociala medier kan leda till fördelar och nackdelar för företag om de 

väljer att nyttja dessa. Vi kommer därför att göra en studie för att ta reda på hur den nya 

kommunikations- och marknadskommunikationskanalen har använts av svenska 

serviceföretag.  

1.3  Problemformulering 

Vad innebär användandet av sociala medier för fördelar och nackdelar för ett svenskt 

serviceföretag?  

1.4  Syfte 

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt från den teoretiska referensramen och en deskriptiv 

fallstudie av tre serviceföretag erhålla ökad förståelse för hur nya kommunikationsredskapet 

sociala medier används av företag. Syftet är att identifiera vilka för och nackdelar verktyget 

kan ge svenska serviceföretag vid användandet av sociala medier.  



3 
 

1.5  Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att behandla sociala medier med fokus på hur det kan tillämpas ur ett 

företagsperspektiv. Sociala medier kan användas både ur ett företagsperspektiv och ett 

konsumentperspektiv. Vi kommer att begränsa uppsatsen till att enbart undersöka hur 

verktyget används ur ett företagsperspektiv.  

 

Vi har valt att göra en teoretisk avgränsning när det gäller sociala medier. I studien kommer 

sociala medier att allmänt benämnas, vi kommer däremot inte att gå in på alla olika delar av 

sociala medier. I uppsatsen kommer en fördjupning att göras och de mest använda samt 

största sociala medierna kommer att förekomma.  

 

I studien har vi valt att avgränsa oss till svenska serviceföretag
3
  som uttalat använder sig av 

sociala medier. Studien kommer inte heller att fördjupas i de tekniska aspekterna vid 

användandet av sociala medier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 En enklare beskrivning av service är att det kan förklaras som en typ av handling, insats eller prestation 

(Hoffman, Bateson, Wood & Kenyon, 2009). Grönroos (1996) förklarar att när ett serviceföretag säljer en tjänst 

till en kund uppstår en relation. Detta samarbete med tjänsteproducenten är ett kännetecken på att det uppstår en 

tjänst (Grönroos, 1996). 
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1.6  Disposition  
 

Modellen nedan förtydligar uppsatsens olika delar:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.6 Uppsatsens dispositionsmall 

KAPITEL 1 – INTRODUKTION 

 

I kapitel ett introduceras läsaren för ämnet och olika begrepp inom sociala medier. 

Ambitionen är att därefter ge läsaren en förståelse för vår problemformulering samt 

syfte med uppsatsen. 
 

KAPITEL 2 – TEORI 

 

I detta avsnitt kommer läsaren få en djupare förståelse för sociala medier och hur det 

kan användas i ett företags kommunikation och marknadskommunikation.  I denna fas 

nämns även de teoretiska fördelar och nackdelar, vilket kan uppstå vid användandet av 

sociala medier. 
 

KAPITEL 3 – METOD 

 

I detta kapitel förklaras uppsatsens tillvägagångssätt, undersökningsansats samt 

datainsamlingsmetod. 
 

KAPITEL 4 – EMPIRI 

 

I detta avsnitt framförs den forskning som har gjorts kring de tre fallstudierna. Läsaren 

ges en kortare företagspresentation och därefter förklarar respektive företags innebörd 

av användning av sociala medier. 

KAPITEL 5 – ANALYS 

 

Analysen visar hur teori och empiri skiljer sig åt. Därefter förklaras skillnader mellan 

företagen med hjälp av överskådliga tabeller. 
 

KAPITEL 6 – SLUTSATS 

 

Här förs en diskussion om vad vi kommit fram till, det vill säga vad vår slutsats är. I 

denna fas kommer även rekommendationer och eventuell framtida forskning framföras.  
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2.   TEORETISK REFERENSRAM 
I den teoretiska referensramen presenteras relevant teori som bildar grunden för denna 

studie. Teorin kommer att användas för att analysera insamlat material i uppsatsens 

empiridel.  

2.1  Kommunikationens utveckling 
 

Skillnaden från idag och för cirka 70 år sedan är att tekniken inom kommunikation har 

förändrats (Carlsson, 2010). Enligt Hongcharu och Eiamkanchanalai (2009) var det vanligt 

förr med enkelriktad kommunikation, då företagen sände ut samma marknadsföring till alla 

konsumenter, kallat massmarknadsföring. Företagen hoppades på att alla konsumenter skulle 

uppfatta samma budskap likadant och ge en köpeffekt (Hongcharu & Eiamkanchanalai, 

2009). Doyle och Stern (2006) menar att konsumenter idag kan ge respons och feedback på 

ett meddelande som företagen sänder ut vilket benämns tvåvägskommunikation. Hongcharu 

och Eiamkanchanalai (2009) anser att nya kommunikationskanaler med hjälp av den nya 

tekniken, innebär nya mötesplatser utöver de traditionella, vilket ger ytterligare möjligheter 

för att skapa tvåvägskommunikation. Företagen kan därmed kommunicera budskap och få 

feedback av kunden med hjälp av de nya kommunikationskanalerna (Hongcharu & 

Eiamkanchanalai, 2009). 

 

2.1.1 Kommunikation mellan sändare och mottagare 

 

Doyle och Stern (2006) definierar kommunikation som överföring och mottagning av ett 

budskap. Denna kommunikationsprocess innefattar sändare, budskap, mottagare, där sändaren 

förmedlar ett budskap till en mottagare Enligt Palm (2006) används information och 

kommunikation ofta som synonymer då information betyder att ett budskap förmedlas genom 

kommunikation (Palm, 2006). 

Doyle och Stern (2006) menar att sändaren skulle kunna vara ett företag som vill förmedla ut 

sin tjänst till konsumenterna genom ett media
4
.  Sändaren måste då försöka skapa ett kodat 

meddelande genom bilder och texter som företaget sedan skickat ut med hjälp av ett bestämt 

media. Valet av media beror på vilken typ av kommunikation som företaget vill kommunicera 

ut till sina kunder och hur många de vill nå ut till. Om konsumenterna mottar meddelandet, 

avkodas detta och blir till en tolkning av konsumenterna, som kan välja att besvara 

meddelandet på något sätt. Den kommunikation som mottagaren förmedlar tillbaka till 

sändaren är en typ av respons vilket blir till feedback för sändaren (Doyle & Stern, 2006). 

 

Doyle och Stern (2006) menar att om mottagaren inte uppfångar budskapet som sändaren 

skickar ut har ingen kommunikation tagit plats och arbetet samt kostnaderna har varit i 

onödan. De två största problemen med kommunikation från ett företag till konsument är att 

meddelandet inte når ut, att konsumenten inte lyssnar till det, eller att meddelandet tolkas 

felaktigt. För att undvika problem bör företag analysera sin marknad genom att kartlägga 

vilka segment marknaden har, för att sedan bedöma hur de skall kommunicera med dessa 

(Doyle & Stern, 2006).  

                                                           
4
 Media är kanaler vilka sprider information samt underhållning som exempelvis TV, radio och Internet 

(Nationalencyklopedin, 2011).  
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2.1.2 Kommunikation mellan konsumenter 

 

Kotler et al. (2005) menar att det länge har förekommit konversationer mellan olika 

konsumenter, gällande företag och dess tjänster samt produkter. Konversationer mellan olika 

individer, vilket i sin tur sprids vidare till andra människor, benämns Word-of-Mouth (Kotler 

et al., 2005). Hanson (2000) förklarar att en stor mängd information kan gå genom detta 

nätverk av individer som kommunicerar med varandra.  

När opinionsbildare pratar om produkter och företag, lyssnar konsumenter mer på deras 

vänner än på vad som skrivs i till exempel tidningar (Kotler & Armstrong, 2010). Kotler et al. 

(2005) menar på att positiva åsikter gällande företag eller produkter sprids snabbt medan 

negativa åsikter sprids ännu snabbare. Därmed kan negativa och positiva åsikter spridas till 

tusentals människor inom väldigt kort tid, vilket är en stor orsak till Word-of-Mouths styrka 

(Clow och Baack, 2007).  

I och med ökad popularitet och användning av Internet har en ny plats skapats för människor 

att kommunicera och uttrycka sina känslor (Clow & Baack, 2007). Faulds och Mangold 

(2009) likt Kotler et al. (2005) menar att konsumenter sprider sina åsikter på Internet, vilket är 

benämnt Word-of-Web. Word-of-Mouth sker oralt till skillnad från Word-of-Web vilket sker 

på Internet (Kotler et al., 2005). Word-of-Web kan därmed spridas via Internet till ett 

miljontals människor runt om i världen (Donovan & Henley, 2010). Problemet för företag är 

att få väljer att bevaka dessa konversationer som sker via Internet och få företag väljer att göra 

något åt det (Clow & Baack, 2007).  

2.2  Marknadskommunikation 
 

Marknadskommunikation är de kontakter som företaget har med kunder och andra 

intressenter till företaget, för att direkt eller indirekt påverka marknadens uppfattning och 

intresse för företagets produkter eller tjänster (Mårtensson, 2009). De kanaler som används 

vid traditionell marknadskommunikation är till största del säljfrämjande åtgärder, personlig 

försäljning, reklam, public relation och direktmarknadsföring (Kotler et al., 2005). Hongcharu 

och Eiamkanchanalai (2009) anser att den traditionella marknadskommunikationen till största 

del är opersonlig och enkelriktad, där företagen vill försöka nå ut till en stor publik snabbt. 

Denna kommunikation har utveklats under de senaste åren och dagens 

marknadskommunikation måste vara anpassad för att kunderna skall kunna interagera med 

företagen (Hongcharu & Eiamkanchanalai, 2009).  

Enligt Kotler et al. (2005) måste den moderna marknadsföringen vara mer än att utveckla och 

leverera en bra produkt, sätta ett bra pris eller att finnas tillgängliga på rätt plats för 

konsumenten. Enligt Mårtensson (2009) intar marknadskommunikationen en ytterst central 

roll i dagens samhälle och alla människor kommer dagligen i kontakt med den. Det är 

marknadskommunikationen som bär ansvaret för att de rätta associationer till företagets 

varumärke
5
 får rätt personlighet och verkar attraktiv utåt mot kunderna, kommunikationen 

skall skapa ett mervärde hos företagets produkter och tjänster (Mårtensson, 2009).  

2.2.1 Hur marknadskommunikation levereras till konsumenter 

 

Enligt Danaher och Rossiter (2011) skiljer sig kommunikationskanalerna i pålitlighet och  

trovärdighet, detta är viktigt att veta för företagen när de väljer strategi för 

                                                           
5
 Ett varumärke ska kunna återges grafiskt och kunna särskilja en produkt eller tjänst från en annan produkt eller 

tjänst (Melin, 1999). 
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marknadskommunikationen. Marknadskommunikation är viktig för företaget, detta eftersom 

en skicklig samt effektiv kontakt mellan företaget och dess målgrupp bidrar till att öka 

bolagets intäkter, stärka dess varumärke och underlätta identifieringen av de mest lönsamma 

kunderna (Mårtensson, 2009). Frågan företag bör ställa sig är inte om de ska kommunicera, 

utan istället var de skall utföra sin marknadskommunikation och hur mycket den bör kosta 

(Kotler et al., 2005). Företag väljer den marknadskanal som ger störst genomslagskraft, till 

lägst kostnad och vad som passar bäst för företaget (Carlsson, 2010). 

Danaher och Rossiter (2011) likt Hongcharu och Eiamkanchanalai (2009) menar att 

marknadskommunikation levereras på många sätt, från icke-personlig massreklam på TV, 

radio och i tidningar till de mer personliga kanalerna som direktreklam och personlig 

försäljning. De icke-personliga kanalerna är mer eller mindre enkelriktade, detta eftersom 

företag skickar ut samma budskap till alla konsumenter i hopp om att de skall tolka budskapet 

lika. Kommunikationen sker på företagets villkor (Hongcharu & Eiamkanchanalai, 2009). 

Danaher och Rossiter (2011) anser att dessa kanaler förväntas minska i viss utsträckning. 

Detta eftersom den snabba och omfattande användningen av Internet ökat de senaste åren, 

vilket har skapat nya sätt att sköta marknadskommunikationen på. Till följd av detta har 

dagens marknadschefer en mängd olika val av marknadskommunikationskanaler (Danaher & 

Rossiter, 2011).   

2.2.2 Marknadskommunikation med hjälp av relationer 

 

Marknadskommunikation har ofta som avsikt att bygga relationer
6
 mellan konsumenter, 

produkter eller företag (Schroeder & Borgerson, 2005). Hongcharu och Eiamkanchanalai 

(2009) likt Kotler och Armstrong (2010) hävdar att fler företag väljer att skapa närmre och 

mer långsiktiga relationer med noga utvalda kunder istället för att använda sig av 

massmarknadsföring till alla kunder.  Kotler och Armstrong (2010) menar att detta beror på 

att de dels inte vill ha en nära relation med alla kunder utan istället vill skapa en nära relation 

med de mest lönsamma kunderna.  Internet och datorteknologi har utvecklats i stor grad och 

människor kan nu interagera med stora grupper i närheten eller runtom i världen, på en 

personlig nivå. Denna förändring har även påverkat konsumenter i hur de kan relatera till 

företag och produkter. Företags mål är att skapa en nära relation med kunden och därmed göra 

varumärket till en del av kunden (Kotler & Armstrong, 2010). 

 

Oetting (2006) förklarar att det krävs aktiviteter från företagets sida för att skapa långsiktiga 

och nära relationer med utvalda samt inflytelserika kunder. Meadows-Klue (2007) menar på 

att det krävs annorlunda tänkande och agerande för lyckad relationsmarknadsföring när det 

kommer till nutidens generation. 

2.3  Sociala medier  
 

Carter (2007) definierar sociala medier som ett samlingsbegrepp vilket uppfyller kriterierna 

för Webb 2.0, en service som tillåter människor att kommunicera med varandra och dela 

information via webben. Gura˘u (2008) menar att utvecklingen av Webb 2.0 bidrar till en 

utveckling för företags kommunikation samt marknadskommunikation. Enligt Carlsson 

(2010) skulle det gå att beskriva sociala medier som plattformar för användargenererat 

innehåll, vilket är tillgängligt i ett öppet nätverk för människor. Förenklat skulle det gå att 

beskriva sociala medier som mötesplatser eller mötestillfällen. Chaffey et al. (2009) anser att 

                                                           
6
 Relation innebär att det finns minst två parter som står i kontakt med varandra, vilka utför aktiviteter samt 

samspelar med varandra (Gummesson, 2008). 
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via sociala medier har människor från hela världen möjlighet att kommunicera och utbyta 

information, åsikter samt trender. Hollensen (2011) förklarar att sociala medier är ett 

kommunikationsredskap och anser att företag bör ständigt använda sig av sociala medier i 

deras marknadskommunikation. Detta för att företag bör utnyttja de sociala plattformarna för 

att kommunicera med sina kunder och genom det skapa en tvåvägskommunikation 

(Hollensen, 2011). Sociala medier handlar först och främst om kommunikation, konversation 

och relationskapande (Carlsson, 2010).  

 

Dickson och Holly (2010) menar att sociala medier används alltmer av personer i alla åldrar, 

men är mest populärt bland ungdomar och högskolestudenter. Kaplan och Haenlein (2009) 

hävdar att sociala medier i allt större utsträckning börjar användas av 35-44 åriga kvinnor och 

män samt att fenomenet inte är begränsat till endast tonåringar. Det var först privatpersoner 

som använde sig av sociala medier och företag har varit relativt långsamma med att bruka 

detta medium, fram till för några år sedan då företag började engagera sig i sociala medier 

(Carlsson, 2010). Kaplan och Haenlein (2009) anser att sociala medier representerar en ny 

revolutionerande trend som alla företag borde ha i sitt intresse att vara delaktiga i.  

 

Kaplan och Haenlein (2009) anser att det finns dussintals, om inte hundratals, variationer av 

sociala medier och nya dyker upp varje dag. Att välja rätt medium för rätt ändamål beror på 

vilken målgrupp som ska nås och vilket budskap som skall kommuniceras (Kaplan & 

Haenlein, 2009).  

Bloggar 

Kaplan och Haenlein (2009) beskriver bloggar som personliga webbsidor som kan finnas i 

olika variationer, från personliga dagböcker till summeringar av information inom ett 

specifikt område. Enligt Cox, Martinez och Quinlan (2008) är en blogg en hemsida vilket 

fungerar som en personlig journal och kan förmedla personliga, publika, politiska och 

kommersiella budskap. Kaplan och Haenlein (2009) hävdar att bloggar ofta är styrda och 

hanterade av en person men kan påverkas av interaktionen från andra genom kommentarer på 

bloggens sida. 

Kaplan och Haenlein (2009) menar att företag kan använda sig av bloggar för att bland annat 

uppdatera personal, kunder och andra intressenter om utvecklingen inom verksamheten, som 

kan vara av intresse för dessa. Cox et al. (2008) anser att det är viktigt för företag att inse 

vikten av att många användare litar på bloggare när de gör ett köpbeslut, eftersom kunder 

anser att bloggare är experter på en produkt eller en kategori. 

Micro-bloggar 

Jansen et al. (2009) hävdar att micro-bloggar är en typ av elektroniskt verktyg, kallat Word-

of-Mouth, för kunder att kommunicera och diskutera.  

Kwak, Lee, Park, och Moon (2010) menar att den största micro-bloggen är Twitter vilken har 

41 miljoner användare världen över. Twitteranvändare kan skicka inlägg gällande vad som 

helst, dock oftast gällande de senaste nyheterna. Inläggen i en Twitter blogg kan inte vara 

över 140 tecken, där av namnet micro-blogg. Det är dock enbart ett fåtal användare av Twitter 

som kan nå ut till en stor publik direkt, däremot kan de flesta användarna nå en stor publik 

genom effekten Word-of-Mouth. Vidare förklarar Kwak et al. (2010) att Twitter inte är 

speciellt socialt då användare oftast bara följer andra användares inlägg men utan att besvara 

dessa. 
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Content communities 

Kaplan och Haenlein (2009) menar att content communities ger möjligheten att dela olika 

typer av media mellan användare. Det finns en rad olika media som kan delas mellan 

användarna som texter, fotografier samt powerpointpresentationer. Användare på content 

communities sidor behöver oftast inte skapa ett användarkonto, för att kunna dela och ta del 

av median.  

 

Ett exempel på content communities är YouTube. Via YouTube laddas det upp över 100 

miljoner videos per dag, vilket tyder på sidans popularitet (Kaplan & Haenlein, 2009). Abhari 

och Soraya (2009) förklarar att YouTube är den mest populära videodelningstjänsten på 

Webb 2.0 samt den snabbast växande hemsidan på Internet. YouTube tillåter användarna att 

delta och bidra till hemsidan. Kaplan och Haenlein (2009) hävdar att det inte bara är 

privatpersoner som kan använda sig av content communities, även företag kan ta del av och 

ladda upp media på webbsidorna.  

 

Sociala nätverkssidor  

Sociala nätverkssidor är en typ av kommunikation, vilket har ökat de senaste åren (Dwyer, 

Hiltz, & Passerini, 2007). Enligt Kaplan och Haenlein (2009) är sociala nätverk funktioner 

som möjliggör för användaren att skapa en personlig profil, bjuda in vänner samt kollegor att 

ha tillgång till profilen. Kotler och Armstrong (2010)  anser att sociala nätverk på Internet ger 

människor möjligheten att socialisera och utbyta information samt åsikter med varandra. 

Nätverkssidorna tillåter även människor att integrera sig med ett stort antal människor, vilket 

de i vanliga fall inte hade känt (Godson, 2009). Hollensen (2011) menar att socialt 

nätverkande tillåter kunder att tala med varandra och är en förlängning av det traditionella 

Word-of-Mouth. Brown (2009) hävdar att sociala nätverk är intressant för marknadsförare 

dels för det stora antalet användare, men även för att det finns ett stort engagemang hos 

användarna. 

Stroud (2007) hävdar att allt fler företag börjar använda sig av fenomenet för att kommunicera 

med privatpersoner. Vidare menar Dickson och Holly (2010) att denna typ av kommunikation 

anses vara ett nytt sätt att nå konsumenter i deras egna miljöer. Exempel på sociala nätverk är 

Facebook, MySpace, LinkedIn med flera (Carter, 2007).  

Enligt Dickson och Holley (2010) är Facebook den ledande sociala nätverkssidan för 

kommunikation online. År 2009 hade Facebook placerat sig som nummer ett i listan över de 

mest trafikerad webbplatserna i världen, då hade sidan över 100 miljoner användare (Dickson 

& Holley, 2010). År 2011 hade webbplatsen uppnått över 500 miljoner användare (Facebook, 

2011). I Sverige finns cirka 4,3 miljoner svenska Facebookanvändare, vilket även gör 

webbplatsen till Sveriges populäraste sociala nätverkssida (CheckFacebook.com, 2011).  

Debatin, Lovejoy, Horn och Hughes (2009) anser att Facebook har lyckats etablera sig som en 

effektiv marknadsföringskanal när det kommer till att inrikta budskapet till en specifik 

målgrupp. Carlsson (2010) hävdar att kommunikationen på de sociala nätverkssidorna sker i 

kortfattad form, men kan uppfattas som något mer dialogvänlig sida då det är lättare att följa 

kommentarer till ett inlägg. Facebook:s största fördel, utöver att tjänsten är gratis, är att det 

ofta går att nå ut till en stor publik snabbt. Detta eftersom nyheter sprider sig snabbt mellan 

vänner och användare på Facebook. De användare som idag är aktiva på Facebook borde vara 
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ytterst intressanta för företag att komma i kontakt med. Detta då användarna är tänkbara 

varumärkesambassadörer, potentiella kunder samt informationsspridare för företaget 

(Carlsson, 2010). Enligt Brown (2009) lämpar sig sociala nätverksidan Facebook mer för 

vissa företag än andra. Exempel på dessa är företag involverade i sport, musik, mode och till 

exempel politik. Facebook är däremot inte lika passande för ett oljeföretag eller en bank 

(Brown, 2009). 

2.3.1 Sociala medier som kommunikations- och marknadskommunikationskanal  
 

Aula (2010) menar att de sociala medierna är en öppen arena där företag kan kommunicera 

och interagera med sina kunder. Donovan (2011) hävdar att frågan är inte om företag kan 

använda marknadsföring i sociala medier utan hur de kan använda marknadsföring i sociala 

medier. Carlson (2010) anser att med sociala medier kan företag få fram information och 

reklam på ett nytt sätt, vilket gör det möjligt för användaren att själva välja när de vill ta del 

av budskapet och informationen. Sociala medier ersätter inte de traditionella metoderna att 

marknadsföra sig på, utan skall mer ses som ett komplement till marknadskommunikation 

(Carlsson, 2010). Aula (2010) påpekar att det är viktigt att förstå att innehållet i de sociala 

medierna inte kan styras i förväg på samma sätt som traditionell marknadskommunikation. 

Carlsson (2010) menar att den tvåvägskommunikation som finns i sociala medier är långt 

ifrån den traditionella basmodellen där avsändaren, företaget, styr. Idag är sociala medier mer 

utformade för att bygga relationer, öppna en dialog med kunder och skapa förtroende, inte att 

sälja en tjänst eller vara. Sociala medier har öppnat upp för nya sätt att marknadsföra sig, det 

går ut på att med hjälp av sociala medier skapa ett budskap som gör ett företag mer intressant. 

Sociala medier har gjort det lättare för företag att kommunicera med omvärlden direkt, utan 

att gå via någon annan kommunikationskanal (Carlsson, 2010). Enligt Weber (2009) hjälper 

marknadsföring via sociala medier företag att förstå hur de skall engagera kunderna, bygga ett 

kundnätverk och maximera vinsten i de stunder där den traditionella 

marknadskommunikationen är förvirrande. 

2.3.2 Fördelar och nackdelar med användandet av sociala medier 

 

En ny generation, ny teknik och nya sätt för företag att kommunicera ställer krav på företags 

marknadsföring, kommunikation och agerande (Carlsson, 2010). Sociala medier kan erbjuda 

nya tillfällen att synas, kommunicera, skapa konkurrensfördelar och kundrelationer. Om 

företag väljer att använda sig av sociala medier kan det innebära utmaningar, däremot finns 

det stora möjligheter att vinna om det sköts på rätt sätt (Carlsson, 2010). Weber (2009) hävdar 

att sociala medier bidrar med ett flertal fördelar för att stärka och utveckla relationer med alla 

kunder. Däremot hävdar Donovan (2011) att det inte är många marknadsförare som förstår 

hur sociala medier kan användas i ett företags marknadsföring. Harrington, Khanfar, Kizer 

och Wright (2010) likt Hanna, Rohm och Crittenden (2011) menar att felet företag gör idag är 

att de är aktiva i de sociala medierna utan att ha utformat en klar strategi för det. Donovan 

(2011) anser att det därför finns en risk att missförstå och misstolka användandet av sociala 

medier i företagets marknadsföring. Detta kan medföra negativ inverkan på användandet av 

sociala medier och därmed effektiviteten i kommunikationen samt marknadsföringen 

(Donovan, 2011). 

Weber (2009) hävdar att beroende på storleken av företaget och dess kundbas kan sociala 

medier bidra till starkare varumärke hos en specifik målgrupp. Företag kan exempelvis 

använda sig av bloggar eller micro-bloggar då dessa ofta redan riktar sig mot en specifik 

publik. Vidare är sociala medier till fördel för företag då de kan skapa nära relationer med 
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distributörer, teknologiutvecklare, tillverkare och andra företagspartner. Med hjälp av sociala 

medier kan företag underhålla dessa relationer, då parterna kan konsultera med varandra. Det 

är flexibelt för företag att arbeta med sociala medier då de kan motta den senaste 

informationen, nyheter från huvudkontoret och historier om vad som händer på marknaden 

(Weber, 2009). 

 

Aula (2010), Brown (2009) samt Carlsson (2010) hävdar att med sociala medier blir företaget 

transparent, vilket betyder att de ger konsumenterna inblick i företaget. Detta medför att innan 

företaget träder in i de sociala medierna bör det finnas ett tydligt tillvägagångssätt på hur 

öppna de ska vara, vilken information de ska dela med sig av och anledningen till detta. 

Däremot menar Weber (2009) att sociala medier kan bidra till ett flertal möjligheter till att 

stärka och utveckla kommunikationen inom företaget. VD, marknadschef eller personalchef 

kan ge anställda uppdateringar om specifika ämnen via till exempel onlineforum (Weber, 

2009). 

Kotler, Kartajaya och Setiawan (2010) anser att eftersom sociala medier har ett lågt pris och 

är snedvridningsfri, att ingen kan snedvrida företagets budskap, kommer sociala medier bli 

framtiden för marknadskommunikation. Kaplan och Haenlein (2010) påstår att sociala medier 

jämfört med traditionell marknadskommunikation kan engagera slutkonsumenten effektivt 

och till relativt låga kostnader. Carlsson (2010) menar att teoretiskt sätt kostar det inget för 

företag att utnyttja sociala medier, däremot krävs det engagemang, kunskaper, kontinuitet och 

framförallt tid. Tiden är den stora investeringen för ett företag då tid blir till 

personalkostnader. Sociala medier kräver ständig uppdatering och engagemang för att kunna 

bli till en fördel för företaget. Fördelen leder ofta till ett utfall av värdefulla relationer, 

nätverkande och nya kunskaperna för företaget (Carlsson, 2010). Vid produkt- eller 

servicelansering menar Weber (2009) att företag med hjälp av sociala medier kan nå fler 

människor och specifika marknader, både snabbare och mer kostnadseffektivt jämfört med 

traditionell marknadskommunikation.  

 

Weber (2009) hävdar att isolering är det största hindret för produkt- eller serviceinnovationer. 

Stimulerande samarbeten kan leda till nya lösningar på komplexa problem. Sociala medier 

kan dra samman produktutvecklare med hjälp av exempelvis bloggar, online communities och 

sociala nätverk.  Om företag även tillåter kunder att ta del av produktutvecklingsprocessen 

kan företag skapa långsiktiga relationer samt stärkt varumärkeslojalitet (Weber, 2009). 

Carlsson (2010) menar att genom användandet av sociala medier kan marknadsförare öka 

medvetenheten kring företagets produkter och tjänster samt få reda på eventuella problem 

innan dessa orsakar skada. Sociala medier kan sprida negativ information om företaget 

snabbt, vilket kan skada företaget negativt. Genom att lyssna på kunden finns möjligheter att 

dra nytta av och ta del av vad kunden tänker såväl som tycker, vilket kan ge företaget stor 

fördel (Carlsson, 2010). Enligt Donovan (2011) är det företags drömsituation att vara det 

ledande varumärket för konsumenterna och detta anses vara möjligt genom användning av 

sociala medier. 

Kaplan och Haenlein (2009) påstår att sociala medier är ett mycket aktivt och skiftande 

område. Vad som är nytt idag kan ha försvunnit från webben imorgon. Därför är det 

avgörande för företagen att ha en uppsättning riktlinjer som kan tillämpas på sociala media. 

Att företag är aktiva inom sitt användande av sociala medier krävs för att kunna göra 

framgångar (Kaplan och Haenlein, 2009). 

  

Carlsson (2010) hävdar att stor positiv publicitet i sociala medier kan ge ökade 
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försäljningssiffror. Kotler et al. (2010) styrker detta och hävdar att om företag förstår 

sambandet mellan vänner på sociala medier som Facebook kan det hjälpa företag att få en 

inblick i marknaden och höja sin försäljning. 

2.3.3 Effekter och resultat av att integrera sociala medier 

 

Kotler och Armstrong (2010) anser att sociala medier på Internet är något nytt. Detta har 

bidragit till att företag har svårigheter i att mäta effekten av att använda sociala medier i sin 

marknadskommunikation. Kaplan och Haenlein (2009) anser att sociala medier lockar 

människor och till följd av detta bör företagen vara aktiva där deras kunder är närvarande. 

Kotler och Armstrong (2010) menar på att det inte räcker med att bara finnas till på de sociala 

medierna utan det kräver även att företagen tillför något av värde för konsumenten, för att det 

i slutändan skall generera något tillbaka. De sociala medierna är till största del styrda av 

användarna, vilket innebär att konsumenter får allt större kontroll och har möjligheten att 

påverka marknadskommunikationen med sina åsikter (Kotler & Armstrong, 2010). Aula 

(2010) hävdar att det är i stort sätt omöjligt för företag att kontrollera konversationer som sker 

om dem i de sociala medierna. Skulle ett företag förlora sitt rykte skulle det kunna påverka 

företagets trovärdighet (Aula, 2010).  

Enligt Kotler och Armstrong (2010) är företagets mål med sociala medier att göra företaget 

till en del av konsumentens konversationer och liv. Konversationerna på de sociala medierna 

förekommer ofta mellan vänner samt bekanta. En effekt av detta är att det därmed blir till en 

utmaning för företag att ta sig in i dessa konversationer, då de naturligt inte hör hemma där, 

om inte konversationen är om företaget (Kotler och Armstrong, 2010). 

Företag bör inte tänka på vilken typ av social media som är mest populär enligt Kotler och 

Armstrong (2010) utan snarare vilken social media som är mest lämplig för företaget. Det kan 

exempelvis vara mer än tillräckligt att vända sig till specialiserade sociala nätverksidor, vilka 

kan ha större relevans för deras tjänster. Detta beror dels på att medlemmarna av nätverken 

ofta har gemensamma intressen och erfarenheter (Kotler & Armstrong, 2010).  

Hanna et al. (2011) menar att det endast går att mäta vissa delar av användandet av de sociala 

medierna. Enligt Carlsson (2010) kan det vara svårt att mäta vilka effekter sociala medier kan 

ge och det kan ta lång tid innan det överhuvudtaget visar någon effekt. Effekter kan mätas i 

hårda och mjuka fakta. De hårda fakta i form av ökade antal besök, sidvisningar, antal 

kommentarer, sökord, försäljningsomsättning, nya beställningar, kundförfrågningar samt hur 

många fler som skriver om företaget kan vara mer lätta att avmäta (Carlsson, 2010). Hanna et 

al. (2011) anser att effekten av att veta till exempel antalet följeslagare av ett företag på 

exemplevis Facebook är det ingen som riktigt vet vad det kan leda till eller innebär. Därför 

måste företagen försöka spåra konversationer som sker om dem på sociala medierna. Carlsson 

(2010) finner att de mjuka fakta oftast är svårare att avmäta som exempelvis ökat förtroende 

och positiv image, dessa fakta är ofta svårare att se. Det kan därför vara svårt för företag att 

kunna avläsa eller mäta resultat med användandet av sociala medier (Carlsson, 2010). 
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3. METOD 

 I metodkapitlet beskrivs hur forskningen gått till väga och vad som har gjort för att nå 

resultat. I kapitlet presenteras även studiens ansats, metod val samt tillvägagångssätt. 

3.1  Tillvägagångssätt 
 

Valet av ämne grundar sig på kommunikation och marknadskommunikation. Vi diskuterade 

kring olika områden inom marknadskommunikation och valde att fokusera på sociala medier.  

Eftersom sociala medier är en relativt ny mediekanal i Sverige ansåg vi ämnet som intressant 

att fördjupa våra kunskaper inom. När ämnet var bestämt började vi att diskutera kring vilket 

syfte vår studie skulle inneha, som sedan resulterade i uppsatsens problemformulering. Efter 

detta skrevs den teoretiska referensramen kring sociala medier. När grunden var uppställd 

började vi vår primärdatainsamling till empirin genom tre intervjuer. Utifrån teorin och 

empirin fanns det underlag som sedan användes för analys och slutsats av vår uppsats. 

3.2  Undersökningssyfte 
 

Enligt Jacobsen (2002) har undersökningar det gemensamma och grundläggande målet om att 

utveckla nya kunskaper. Det finns två huvudtyper av strategier för att utveckla ny kunskap 

vilka är beskrivande samt förklarande undersökningar (Jacobsen, 2002). Mattsson och 

Örtenblad (2008) menar att beskrivande forskning har som syfte att beskriva hur något är och 

inte hur något borde vara. Denna forskning är relativt vanlig och ofta går det att förknippa 

forskningen med en typ av kartläggning av ett visst område, utan att koppla samman hur olika 

saker hänger ihop (Mattsson & Örtenblad, 2008). Jacobsen (2002) anser att forskare som 

genom undersökning vill få bättre insikt kring hur ett fenomen ser ut använder ett beskrivande 

syfte.  En förklarande forskning har som målet att förklara varför ett fenomen uppstod eller 

varför något speciellt inträffade (Jacobsen, 2002). Mattsson och Örtenblad (2008) hävdar att 

ett förklarande syfte har som mål att förklara hur det kommer sig att någonting förhåller sig på 

ett visst sätt. 

Vi har valt att som undersökningssyfte använda oss av ett beskrivande syfte. Detta då ett 

beskrivande syfte passar vår problemformulering bäst, eftersom vi inte kommer att kunna 

besvara ett förklarande syfte, då sociala medier används på olika sätt i olika företag. Vi menar 

att vi inte kommer dra några generella slutsatser i hur sociala medier alltid förhåller sig eller 

har för avsikt att komma med revolutionerande nya upptäckter. Vårt undersökningssyfte är att 

få ökad förståelse i ämnet sociala medier, hur det används i svenska serviceföretag och vilka 

fördelar och nackdelar som kan uppstå utifrån användandet. Vi har förhoppningar om att 

kunna dra slutsatser till hur användandet av sociala medier kan inge fördelar och nackdelar för 

svenska serviceföretag. Vi har därmed valt att utesluta ett förklarande undersökningssyfte då 

vi inte har för avsikt att förklara hur fenomenet uppstod eller säga något om orsak och verkan.  

3.3  Angreppssätt 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två strategier att arbeta utifrån när datainsamling skall 

insamlas; deduktiv och induktiv ansats. Hjerm och Lindgren (2010) menar att i vissa 

sammanhang följer en kvalitativ metod en induktiv ansats och en kvantitativ metod följs av en 

deduktiv ansats. Däremot understryker Hjerm och Lindgren (2010) att båda ansatserna kan 

användas på både kvalitativ såväl som kvantitativ forskning och ofta används båda ansatserna 

i viss omfattning under forskningens gång. Valet av angreppssätt avgörs mer beroende på hur 
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mycket kunskap det finns på forskningsfältet, än om ansatsen för forskningen är kvalitativ 

eller kvantitativ (Hjerm & Lindgren, 2010). 

Jacobsen (2002) menar att en deduktiv ansats har som grund att först inskaffa vissa 

förväntningar på hur världen ser ut, för att sedan undersöka om dessa förväntningar stämmer 

överrens med verkligheten. Induktiv ansats betyder att forskaren går ut i världen utan 

förväntningar och samlar in relevant information som sedan bearbetas. Utifrån den 

information som forskaren samlat in formuleras sedan teorierna (Jacobsen, 2002).  

Vi har valt en deduktiv ansats för vår studie. Detta då vår utgångspunkt för området ligger i 

det material vi har införskaffat och beskrivs i den teoretiska referensramen. Den kunskap som 

finns idag inom det område som vi forskar är bred men huvudsakligen ny, därför är det 

intressant att ställa mot vår studie. Materialet kommer att skapa vissa förväntningar på hur vår 

problemformulering kommer att stämma överrens med den teoretiska bild vi bildat oss, därför 

kommer vi kritiskt granska den teoretiska bild vi skapar oss inom ämnet. 

3.3.1 Metodansats  

 

Jacobsen (2002) hävdar att det finns två tillvägagångssätt att arbeta på under datainsamlingens 

gång, kvantitativ och kvalitativ ansats, dessa bestäms efter vilken som passar bäst mot 

problemformulering. Enligt Hjerm och Lindgren (2010) skiljer sig kvalitativ ansats åt från 

kvantitativ ansats när det gäller forskningsstilen i teoretisk utgångspunkt och analysstrategier.  

Ständigt förknippas kvalitativ metod med forskning som går på djupet, medan kvantitativ 

metodförknippas med forskning som går på bredden (Hjerm & Lindgren, 2010). Kvalitativa 

ansatser är ofta föga öppna för information och är inte kända i förväg, medan kvantitativa 

ansatser är den öppnare ansatsen som kan antydas i förväg (Jacobsen, 2002).  

Enligt Jacobsen (2002) kan undersökningens metodologiska ansats vara kvalitativ. I en 

kvalitativ undersökning går forskaren på djupet av problemformuleringen och är öppen för 

kontextuella aspekter (Jacobsen, 2002).  Kvalitativa metoder kännetecknas av att forskaren 

inte använder siffror eller tal, utan innefattar eller resulterar i verbala, skrivna eller talande 

formuleringar (Backman, 2008).  Hjerm och Lindgren (2010) menar att ofta är kvalitativa 

ansatser ord och texter från intervjuer, anteckningar från observationsundersökningar, 

medietexter samt andra liknade dokument som är av intresse för den problemformulering som 

uppsatsen har. Denna metodform medför ofta ett behov av att koncentrera sig på några få 

aspekter och enheter för att nå djupare i svaret på problemställningen (Jacobsen, 2002). 

Jacobsen (2002) anser att kvalitativ metod lägger vikt på nyanser, detaljer och det som är 

unikt för varje uppgiftslämnare. I en kvalitativ metod bestäms det i förväg vilka företag och 

personer som ska intervjuas, detta efter vad som eftersöks med studien (Jacobsen, 2002). 

Backman (2008) menar att uppsatser vilka är gjorda utifrån intervjuer, oftast har en kvalitativ 

metod. 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Valet beror på att kvalitativ 

ansats passar vår inriktning av forskningsområde och lämpar sig för frågeställningen. 

Kvalitativ är passande för problemformuleringen, detta då uppsatsen i förväg är bestämd till 

att göra intervjuer med fallföretag, där nyanser och detaljer framkommer vid djupgående 

intervjuer. Uppsatsen kommer att formuleras efter verbala ord från intervjuerna, siffror eller 

tal kommer uppsatsen däremot inte bygga på. Då enbart tre fallföretag är utvalda är detta 

ingen bred undersökning, utan en koncentrerad djupgående studie. Det passar därför 

uppsatsens metod bäst med en kvalitativ ansats. 
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3.4  Datainsamling 
 

Enligt Halvorsen (1989) finns det två typer av datainsamlingsvägar som en forskare kan välja 

mellan, dessa är primär och sekundärdata. Jacobsen (2002) menar att primärdata är 

upplysningar som forskaren samlar för första gången exempelvis direkt av personer. 

Sekundärdata är information som samlas in av andra, inte av forskaren själv, som exempelvis 

litteratur och artiklar. Vanligt är att forskaren använder sig av båda dessa under uppsatsens 

gång, detta för att olika data kan ge stöd och därmed styrka det resultat som forskaren 

kommer fram till (Jacobsen, 2002). Enligt Halvorsen (1989) är det problemformuleringen som 

styr valet av data, informationen som forskaren samlar in skall belysa den valda 

problemformuleringen. 

3.4.1 Val av fallföretag 

 

Backman (2008) menar att fallföretag inte behöver begränsas till endast ett fall utan det är 

möjligt att ha flera fall i samma studie. Kriterier för vilket typ av fallföretag studien inriktar 

sig på är ofta inte sannolikhetsbaserat, utan sker slumpmässigt och ofta väljer forskaren ett 

typiskt fall (Backman, 2008). Denscombe (1998) menar att en uppsats som använder sig av 

fallstudier vanligtvis kräver att forskaren gör ett val bland företag, människor och händelser, 

då inte alla kan undersökas. 

De medverkande fallföretagen i vår studie har valts efter vissa grundkriterier. Första kriteriet 

för valet av fallföretag var att de aktivt ska arbeta med sociala medier. Då vi anser att sociala 

medier är en tjänst som företag kan använda sig av för att kommunicera med konsumenter, 

valde vi att inrikta vår studie på serviceföretag. Detta då vi anser att serviceföretag vill 

försöka förmedla en service genom att finnas till inom de sociala medierna. Eftersom ämnet 

fortfarande är nytt, valde vi därför företag vilka redan anammat trenden sociala medier. Det är 

viktigt att respondenterna på företagen har förståelse för ämnet, för att de ska kunna, på ett 

djupare plan, birda till att slutsatser om ämnet kan dras. Vi valde att inrikta oss på företag som 

finns i Sverige med huvudkontor i Stockholm. De tre fallföretag arbetar aktivt med sociala 

medier, på ett intressant och lärorikt sätt, är serviceföretag och finns i Sverige, med 

huvudkontor i Stockholm, vilket uppfyller alla urvalskriterier.  

 

3.4.2 Urval av intervjuobjekt 

 

Jacobsen (2002) menar att urvalet av enheter till intervjuer har stor betydelse för studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. Urvalet av personer till en intervju ska vara noga genomtänkt 

att rätt personer blir intervjuade. I denna studie har primärdata samlats in från tre fallföretag. 

Vi har genomfört sex intervjuer, där tre har varit i form av personliga möten och tre 

telefonintervjuer har förekommit. Vår avsikt var att genomföra totalt sex besöksintervjuer, 

men på grund av bristande tidsaspekt blev tre telefonbaserade. 

 

De intervjuer som genomförts har varit med anställda där alla har haft höga positioner inom 

marknadsföring och arbetat aktivt med sociala medier. Vi kom i kontakt med fallföretagen 

SEB, SJ samt Scandic genom att ringa upp företagens växlar. Med hjälp av växeln på de olika 

företagen blev vi assisterade att komma i kontakt med rätt personer som arbetar med sociala 

medier.  Vi valde att intervjua de som har ansvar för marknadskommunikationen och de som 

är insatta inom området sociala medier, då vi bedömde att de kunde ge oss mest relevant 

information. Efter det att vi kommit i kontakt med intervjuobjekten bokades en tid för 

intervju.  
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I tabell 3.1 redovisas intervjuobjekten, positioner, tidsordningen de har genomförts för 

respektive företag samt typ av intervju.  

Tabell 3.1 Överskådlig tabell gällande intervjuobjekten 

 

FÖRETAG INTERVJUOBJEKT POSITION DATUM/ 

TID 

TYP AV 

INTERVJU 
SEB Annelie Gullström Digital media 

specialist 

2011-03-08 

 

Personligt möte 

SEB Britta Lundqvist Reklam chef 2011-04-08 Telefonintervju 

 

SJ Tommy Thorngren Redaktör sociala 

medier 

2011-03-09 

 

Personligt möte 

SJ Marcus Björling Marknads-

kommunikatör 

2011-05-03 Telefonintervju 

Scandic Jennie Skogsborn Global  

e-handelschef 

2011-03-24 

 

Personligt möte 

Scandic Christian Ullmark 

 

Online marketing 

specialist 

2011-05-05 Telefonintervju 

3.4.3 Personliga intervjuer 

 

Jacobsen (2002) påstår att personliga möten, ansikte mot ansikte, är en vanligt förekommande 

typ av intervju, som lämpar sig när forskaren är intresserad av hur intervjuobjektet lägger 

mening i ett speciellt fenomen. Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer, där vi 

träffat intervjuobjekten ansikte mot ansikte. Detta för att få veta hur intervjuobjektet lägger 

sin mening i fenomenet. Jacobsen (2002) menar att personliga intervjuer lämpar sig när det är 

relativt få enheter som skall undersökas. Då vi har valt att endast undersöka få fall, där vi valt 

att intervjua sex intervjupersoner och av dem genomföra tre personliga intervjuer, är det 

relativt få enheter som undersöks. Detta eftersom vi menar att personliga intervjuer bättre 

lämpar sig för att få fram trovärdig och fördjupad information inom ämnet. Jacobsen (2002) 

menar att intervjuer som sker ansikte mot ansikte, är lämpliga när forskaren söker en 

fördjupning inom ämnet. Detta eftersom den som intervjuar lättare kan uppfatta hur långt det 

går att komma inom ett ämne (Jacobsen, 2002). Det är viktigt för vår del att få fördjupad 

kunskap i våra intervjuer, därför har vi valt att genomföra de i form av personliga möten. 

Innan det att intervjuerna genomfördes, skaffade vi oss förkunskap inom ämnet genom 

artiklar och litteratur. Detta för att vi skulle vara insatta i ämnet och skulle kunna få ut mer av 

intervjuerna.  

Jacobsen (2002) anser att det går att välja mellan två typer av platser att utföra intervjun på, 

antingen en naturlig eller konstlad plats. Den naturliga platsen är en plats som intervjuobjektet 

är välbekant med. Miljön kring intervjuobjektet kan påverka innehållet i intervjun (Jacobsen, 

2002). Vi har valt att genomföra de tre personliga intervjuerna på respondenternas 

huvudkontor, i Stockholm. Detta eftersom vi finner att det känns som en naturlig och 

välbekant miljö, vilket inte påverkar resultatet av innehållet. Respektive intervju uppgick till 

cirka en timme. Jacobsen (2002) hävdar att det inte är klokt att låta en intervju vara längre än 

en och en halv till två timmar, eftersom det kan bli uttröttande för båda parter.  
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3.4.4 Telefonintervjuer 

 

Jacobsen (2002) menar att vanligast förekommer personliga intervjuer, ansikte mot ansikte, 

men det kan även förekomma telefonintervjuer. Personliga möten är ofta tidskrävande och 

kostnadskrävande (Jacobsen, 2002). Vi har valt att genomföra tre av sex intervjuer via telefon. 

Detta då telefonintervjuer är effektiva, både kostnadsmässigt och tidsmässigt. 

Telefonintervjuer minskar dessutom risken för intervjueffekten (Jacobsen, 2002). Dahmström 

(2005) påstår att det finns en risk att intervjuaren påverkar intervjuobjektet vid en personlig 

intervju genom exempelvis tonfall, ordval eller kroppsspråk. Jacobsen (2002) anser att den 

som intervjuars fysiska närvaro kan medverka till att det påverkar intervjuobjektet på något 

sätt. Eftersom vi finner att sociala medier inte är ett känsligt ämne, bör det inte leda till att 

intervjuobjekten känner sig obekväma. På grund av tidsbrist från både vår och 

intervjuobjektens sida har vi valt att genomföra telefonintervjuer. 

3.4.5 Intervjuguide  

 

Innan det att intervjuerna utfördes på respektive fallföretag testades intervjuguiden på två 

personer med marknadsföringskunskap: Petra Binken, marknadschef på K-rauta Sverige, och 

Rebecka Jönsson, marknadschef på IKEA Wembley. Detta för att säkerställa att frågorna 

tolkades på rätt sätt och var lättförståliga. 

Intervjuguiden är anpassad efter att passa vårt syfte för studien. Intervjuguiden är utformad 

efter att få djupare kunskaper inom sociala medier och ta reda på de fördelar och nackdelar 

företaget ser med användandet av sociala medier. Intervjuguiden är identisk för de tre 

fallföretagen, detta för att vi sedan skalla kunna jämföra de tre fallföretagen dels mot teori på 

bästa sätt och dels mot varandra. De frågor som framkom var anpassade för att ta reda på 

varför företagen arbetar med sociala medier och vad deras mål är med användandet. 

Jacobsen (2002) påstår att intervjun i förväg skall vara bestämd kring hur pass strukturerad 

den skall vara. Förstrukturering innebär att författaren i förväg bestämmer vilka ämnen eller 

delar som intervjun skall koncentrera sig på (Jacobsen, 2002). Vår intervjuguide var indelad i 

kategorier gällande hur företaget arbetar med marknadskommunikation, sociala medier, det 

primära sociala mediet samt hur företaget ser på framtiden med sociala medier. När det kom 

till kategorin sociala medier och det primära sociala mediet valde vi att utförligt ta reda på 

företagens mål och syften med användandet. Vad det fanns för fördelar och nackdelar, 

därefter ta reda på om företagen märkt av något resultat av användandet.  

3.4.6 Sekundärdata 

 

Enligt Jacobsen (2002) är sekundärdata ofta texter, statistik, räkenskaper, börsnoteringar, 

årsredogörelser samt annat dylikt. Vid användandet av sekundärdata måste forskaren vara 

kritisk mot källorna, forskaren måste ställa sig frågandes till hur trovärdig informationen är 

och om det kan finnas fel i informationen (Jacobsen, 2002).  

Vi har valt att använda oss av sekundärdata för denna forskning. Den teoretiska referensramen 

består till största del av artiklar och litteratur som är hämtad från Högskolan i Halmstads 

skolbibliotek, stadsbiblioteket i Stockholm, stadsbiblioteket i Halmstad samt 

skolbiblioteket på Westminster University i London. Vi har inte lyckats identifierat några 

svenska artiklar inom området sociala medier, därför har vi valt att använda utländska artiklar 

inom området. De flesta artiklarna är hämtade från databasen Emerald, Högskolan i 

Halmstads databas Hulda samt Google Scholar. Den litteratur vi har funnit är till stor del 

baserad på nyligen skrivet material, vilket är ett medvetet val. Valet beror till stor del på att 
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sociala medier är nytt för företag att använda sig av och därmed finns det i stort sett enbart 

relativt ny information.  

De sökord vi använt oss av är främst: sociala medier, sociala nätverk, kommunikation, 

marknadskommunikation samt Facebook och Twitter.  

3.5  Analysmetod 
 

Yin (1994) anser att det finns två strategier för analysen. En är att förlita sig på teoretiska 

propositioner av studien, och att sedan analysera de bevis som grundar sig på dessa 

påståenden. Den andra tekniken är att utveckla en fallbeskrivning, vilket skulle fungera som 

ett ramverk för att organisera fallstudien (Yin, 1994). 

Yin (1994) uppmuntrar forskare att göra allt för att få en analys av högsta kvalitet. För att 

åstadkomma detta presenteras principer som bör locka forskarens uppmärksamhet. Studien 

ska visa att analysen behandlar alla relevanta bevis och att inkludera alla större konkurrerande 

tolkningar i analysen. Vidare skall uppsatsen ta itu med den mest betydelsefulla aspekten av 

fallstudien. Det är även viktigt att använda tidigare forskares kunskaper för ytterligare analys 

(Yin, 1994). 

 

Yin (1994) påpekade även att generalisering av resultatet, antingen från en eller flera mönster, 

görs till teori och inte till populationer. Vi har valt att i analysdelen utgå från en teoretisk 

koppling mellan empiridelen och teoretiska referensramen. I denna studie sammanställdes 

intervjuerna efter det att de utförts till en intervjusammanställning, med alla frågor och alla 

svar. Detta underlättar för att hitta en struktur inför analysdelen.  

 

Analysen har vi valt att dela upp i två delar. Den första delen är en inomfallsanalys där vi 

ställer den teoretiska referensramen mot varje fall i den empiriska delen. I den andra delen 

utför vi en mellanfalls analys där vi jämför de olika fallen från den empiriska delen mot 

varandra. Detta för att få fram vilka skillnader och likheter som finns dels mellan teorin och 

de olika fallen samt mellan de olika fallen i sig. 

 

Vi har valt att undersöka ämnet sociala medier som helhet och som fördjupning. Enligt 

Kaplan och Haenlein (2009) finns det cirka ett hundratals olika sociala medievarianter. 

Fördjupningen av ämnet sociala medier kommer därmed att göras och de största samt mest 

populära sociala medievariantern kommer att benämnas. Den primära sociala medievarianten 

för fallföretagen kommer studien fördjupas ytterligare i. Denna fördjupning kommer att ske i 

analysedelen.  

3.6  Validitet och reliabilitet 
 

Enligt Bryman och Bell (2005) är reliabilitet huruvida resultaten från en undersökning blir 

desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de påverkats av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. I en kvalitativ uppsats har det att göra med hur pass 

tillförlitliga intervjuerna är. (Bryman & Bell, 2005). Jacobsen (2002) menar att validitet 

handlar om att det som uppmäts i empirin faktiskt är det som önskas uppmätas och att det i sin 

tur uppfattas som relevant för flera. Validitet innebär att undersökningen måste gå att lita på, 

den måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt som väcker tillit där uppenbara mätfel inte är 

tillåtna (Jacobsen, 2002). Hjerm och Lindgren (2010) hävdar att för att säkerställa att 

resultatet är giltigt måste forskaren ställa sig frågandes till om han eller hon mäter det som 

forskaren vill mäta. Validitet inom den kvalitativa ansatsen handlar om att involvera 
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informanterna, intervjupersonerna, mer i tolkningsprocessen (Hjerm & Lindgren, 2010). 

Jacobsen (2002) menar att empirin måste vara giltig och relevant, valid. Det är vidare även 

viktigt att empirin är tillförlitlig och trovärdig, benämnt reliabel (Jacobsen, 2002). Enligt 

Hjerm och Lindgren (2010) handlar reliabilitet inom den kvalitativa ansatsen om att 

standardiserad formerna för transkribering av intervjuer.  

Jacobsen (2002) menar att genom att vara kritisk mot data som samlats in under forskningens 

gång, ökar validiteten och reliabiliteten för uppsatsens slutsatser. Det är viktigt att ställa sig 

kritisk mot valet av informations källor, är de rätt enheter och har de förmedlat sann 

information (Hjerm & Lindgren, 2010). Om en intervju utförts måste forskaren ställa sig 

kritisk mot valet av person som intervjuats samt till vad denna person svarat, om 

informationen är giltig (Jacobsen, 2002). Eftersom vi har valt att intervjuat personer som 

innehar ansvar kring ämnesområdet anser vi att valet av personer är giltigt och att 

intervjuobjekten förmedlat sann information, eftersom de är väl insatta i området. Jacobsen 

(2002) menar att om informationen som en forskare tar del av kommer från en förstahands 

källa, en person som faktiskt varit med om och kan återge informationen korrekt är det större 

sannolikhet att dessa fakta återges korrekt än om fakta skulle komma från en andrahands 

källa, som återger fakta som personen inte själv varit med om. Om fakta återges från en 

förstahandskälla är chansen att fakta är korrekt större än om informationen ges från en 

andrahands källa (Jacobsen, 2002). Alla våra intervjuobjekt är förstahandskällor, därför är 

sannolikheten stor att deras svar är korrekta.  

Enligt Jacobsen (2002) är triangulering ett sätt att undersöka data och slutsatser för att se om 

resultatet är giltigt. Ett sätt är att kontrollera olika intervjuobjekt mot varandra för att se om 

resultatet stämmer överrens (Jacobsen, 2002). Vi har valt att använda oss av triangulering i 

denna studie. Detta för att stärka validiteten och reliabiliteten på uppsatsen. I denna studie har 

först en intervju med respektive fallföretag genomförts i form av ett personligt möte, varpå vi 

senare kontaktat en annan person på företaget, med likvärdig ställning, för att fråga liknande 

frågor till den personen. Därefter har vi jämfört svaren från de olika intervjuobjekten med 

varandra för att se vad som är likt och olikt, samt hur vi skall tolka detta. 

Jacobsen (2002) anser att det kan uppstå ett problem under personliga intervjuer, detta då 

intervjuaren kan missa att anteckna något som respondenten säger. Detta går att lösa genom 

att använda en bandspelare (Jacobsen, 2002). I de fall då intervjuerna skett vid personliga 

möten har intervjuerna spelats in med hjälp av en bandspelare, detta för att inget skulle missas 

att antecknas samt att det ger möjlighet att återspela intervjun. Vid första intervjun var båda 

författarna till uppsatsen med, dock hade senare bara en av författarna tillfälle att vara 

närvarande under intervjuerna. Detta ses inte som någon nackdel då båda författarna var 

närvarande vid skapandet av intervjuguiden och båda var närvarande vid första intervjun för 

att klargöra att intervjun blev korrekt genomförd på önskat sätt. Intervjuguiden har bifogats 

som en bilaga för att läsaren skall kunna få en uppfattning om hur intervjun gick till och vilka 

frågor den baserades på.  

Respondenterna har i två av fallen, då personligt möte skett, inte fått se intervjuguiden och i 

ett av fallen fick respondenten ta del av frågorna innan intervjun. Vi valde att inte dela med 

oss av frågorna då vi anser att det höjer trovärdigheten när respondenten inte kan förbereda 

sina svar i förväg. Dock valde vi att i sista fallet ge ut intervjuguiden i förväg, detta för att 

respondenten krävde det för att kunna förbereda djupare svar och vara införstådd i ämnet 

redan innan intervjun startade. Vi anser att det kan ha påverkat resultatet av intervjun, 

eftersom respondenten kan undersöka information kring frågorna i förväg. Dock finner vi att 

resultatet trots detta blev omfattande och utvecklande. 
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Efter det att intervjusammanställningen färdigställts skickades den ut till respektive 

respondent. Detta för att respondenterna skulle kunna ta del av vad som skrivs i deras namn, 

samt få en möjlighet att korrigera om missförstånd eller fel i samband med deras uttalanden 

finns. Vi har gjort detta val efter önskemål av respondenterna samt för att inte uppsatsen skall 

sneddvridas. Respondenterna har enbart fått ta del av sina egna svar och inte av de andra 

respondenternas. Detta för att intervjuobjekten inte skall bli påverkade av varandra.  
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4.   EMPIRI 

I det här kapitlet redovisas empiridelen vilken redogör för de olika fall studien är baserad på. 

Sammanställningen är utifrån det fakta som framkommit i de intervjuer som genomförts. 
 

4.1  Fallföretag 1: Skandinaviska Enskilda Banken 

4.1.1 Företagspresentation 

 

Skandinaviska Enskilda Banken, i fortsättning kallat SEB, är en ledande nordisk finansiell 

koncern. Idag omsätter SEB cirka 36 miljarder svenska kronor och har cirka 20 000 anställda.  

Företagets målgrupp är mer eller mindre alla som har ett behov av dess tjänster. SEB 

marknadsför sig idag mot kunder via traditionell marknadsföring. Detta i form av TV, 

annonser, public relations och dessutom genom sociala medier. Det viktigaste för SEB är att 

finnas där kunden finns och idag letar kunderna sig allt mer till den digitala Internetvärlden, 

som sociala medier.  

4.1.2 Syfte och mål med sociala medier 

 

Idag använder sig SEB av olika sociala medier däribland YouTube, Twitter, olika bloggar 

samt Facebook. På företaget arbetar fyra heltidsanställda med sociala medier. Detta bidrar till 

att SEB aktivt kan delta i de olika sociala medierna och kunder som söker dem där får svar 

inom en timme, dock inte när de har stängt. 

”Inom sociala medier finns det idag flertalet definitioner och många väljer att definiera 

sociala medier som en ny marknadsföringskanal, vilket är felaktigt.”  

                                                            (A. Gullström, personlig kommunikation, 8 mars, 2011) 

Sociala medier är endast en naturlig utveckling av dagens teknik. Detta för att kunna möta det 

behov som kunderna har idag. Sociala medier är idag till för att skapa en 

tvåvägskommunikation med kunderna. Detta för att enkelt kunna dela information och ta 

emot feedback. 

”Idag finns kunderna ute på Internet och de kan nås med hjälp av de sociala medierna. SEB:s 

syfte är därför att finnas på de sociala medierna så att kunderna enkelt kan komma i kontakt 

med SEB där.” 

                   ( B. Lundqvist, personlig kommunikation, 8 april, 2011) 

SEB:s syfte med användandet av de sociala medierna är att möta kunderna där kunderna finns 

idag. SEB måste aktivt följa dagens trender, för att se vad som passar in på företaget. Dagens 

trend är främst sociala medier, därför är det viktigt att visa sin närvaro där, för att i sin tur 

kunna bemöta kunderna. Det gäller för SEB att testa sig fram till vad som passar för företaget. 

SEB måste finnas i de sammanhang där kunderna finns, för att därigenom komma i kontakt 

med dem, samt att kunderna ska kunna komma i kontakt med SEB, detta ur ett reklam-, 

marknadsförings- och kommunikativt perspektiv. 

Målet med användandet av de sociala medierna är att öka tillgängligheten för kunderna och nå 

ut till fler kunder, för att få fler kunder till SEB. Kunder till SEB skall enkelt och snabbt 

kunna hitta företaget samt få den hjälp och information de efterfrågar. Genom att möta 

kunderna där de är aktiva skapar ett mervärde för konsumenten. Kunderna blir då allt mer 

nöjda med SEB och företagets tjänster, vilket SEB tjänar på i slutändan.  
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4.1.3 Det primära sociala mediet 
 

SEB använder sig idag av olika sociala medier, men bland alla sociala medier är det Facebook 

som är den största, där läggs mest tid och resurser.  

”Idag har SEB cirka 60 procent av sina kunder på Facebook.” 

                                                             (A. Gullström, personlig kommunikation, 8 mars, 2011) 

Det finns ett stort intresse från SEB:s sida att kunna möta kunderna på Facebook och föra en 

dialog med dem däröver. SEB menar att med hjälp av Facebook kan de nu föra en mer 

personlig dialog med kunderna, då sidan har ett avslappnat tonläge i kommunikationen. Med 

Facebook behöver inte företaget använda sig av ett byråkratiskt språk, utan kan anpassa 

tonläget till en mer personlig nivå. Idag har SEB tre olika profiler på Facebook, detta för att 

kunna möta alla deras kunders olika intressen och behov. Dessa profiler är dels en 

Kundtjänstsida, en ”next generation” sida som möter tennis- och sportintresserade och en 

”jobba på SEB” sida som tar emot jobbansökningar samt beskriver hur det är att arbeta på 

företaget. 

SEB är främst aktiva på Facebook. Detta för att det är den största sociala nätverkssidan, och 

det är där de kan komma i kontakt med flest kunder. SEB genomför också flertalet tävlingar 

och kampanjer på Facebook, mer än de gör i något annat socialt media sammanhang. Detta på 

grund av att de kan nå ut till fler kunder med hjälp av Facebook. 

Vad SEB vill uppnå med användandet av Facebook är främst att skapa en 

tvåvägskommunikation.  Idag är det flertalet som förväxlar Facebook med att vara en 

marknadskanal där företaget marknadsför SEB, detta är felaktigt. Facebook är ingen 

marknadsföringskanal utan det är en kommunikationskanal som skall förenkla och utveckla 

en tvåvägskommunikation mellan kunden och SEB.  Däremot finns det en tunn gräns mellan 

kommunikation och marknadsföring idag och gränsen har mer eller mindre suddats ut. 

Kommunikationen mellan kunder och SEB skapar även det en typ av marknadsföring. 

”Facebook är en viktig reklam samt marknadsföringskanal för SEB och Facebook används 

mycket för att genomföra kampanjer och reklam på”. 

                                                              (B. Lundqvist, personlig kommunikation, 8 april, 2011) 

Facebook fungerar som ett test för SEB, detta för att få reda på om nätverkssidan passar 

företaget och om det finns ett interesse att finnas där. Det är fortfarande väldigt nytt och 

därför är det svårt att veta vad som kommer hända i framtiden och vad syftet med 

användandet av den sociala nätverkssidan är. Det handlar först och främst om att lyssna till 

vad som sägs och skrivs om SEB på Facebook. Detta för att sedan kunna avgöra vad SEB ska 

uppnå med användandet, om det har ett marknadsförings- eller kommunikationssyfte.  

4.1.4 Fördelar och nackdelar med sociala medier 

 

Den primära fördelen för SEB med sociala medier och främst Facebook, är att det skapar 

nöjda kunder och ger ett kundvärde
7
. Genom att SEB använder sig av Facebook ökar 

kundlojaliteten eftersom kunderna känner sig allt mer tillfredsställda med företaget. Detta 

eftersom SEB möter kunderna där kunderna är aktiva idag, vilket är på Facebook. Specifikt 

med Facebook är även att fördelen ligger i att SEB kan utöka och möjliggöra en förenklad 

                                                           
7
 Kotler et al. (2005) menar att kundvärde är den mellanskillnad av det värde kunden upplever av en tjänst och 

det faktiska priset. 
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dialog med kunderna. Kunderna kan snabbt och enkelt få svar på sina frågor, samt få tillgång 

till den information de söker.  

Fördelen främst med sociala medier är inte att försäljningen ökar för SEB. Visserligen kan 

försäljningen öka på sikt, som en följd av att Facebookaktiviteten driver fler kunder till SEB 

och då ökar försäljningen. Men främsta fördelen är att kunderna blir mer nöjda med SEB som 

serviceföretag, då de upplever att SEB aktivt arbetar för att möta dem och deras behov. 

Utöver detta stärks SEB som varumärke och blir mer lättigenkännligt för kunderna, vilket 

även gör att SEB som varumärke skapar mervärde. 

Det är även en fördel att SEB kan kostnadseffektivisera, med hjälp av Facebook. Detta är 

möjligt eftersom att SEB har en kundtjänst via Facebook som kan ta emot lättare och snabba 

frågor, vilket gör att de frågor som når SEB:s kundtjänst, via telefon, blir färre och då kan 

kundtjänsten koncentrera sig på annat.  

”Den främsta fördelen, såväl som nackdelen för SEB:s användning av Facebook är att allt 

sprids oerhört fort.” 

                                                              (B. Lundqvist, personlig kommunikation, 8 april, 2011) 

Om det är positiv information som sprids kan detta vara till fördel för SEB, då vill SEB att det 

skall sprida sig fort. Men om det är negativ information, eller rentutav felaktig information, 

kan detta bli till en stor nackdel och det kan till och med skada SEB:s varumärke. Är 

informationen negativ kan det även leda till att SEB:s trovärdighet skadas eller ifrågasätts. 

Det kan hända om någon annan än SEB skulle gå in och svara på en fråga via Facebook som 

rör företaget och att svaret blir missvisande. Om en kund är negativt inställd till SEB och 

öppet kritiserar företaget via Facebook kan det vara svårt att föra en öppen dialog med 

kunden. Det är även något som skulle kunna bli till nackdel för företaget. Därför är det viktigt 

att SEB, med sin användning av sociala medier, är aktiva och lyssnar till vad som skrivs och 

sägs om dem. Företaget måste även ständigt testa sig fram och försöka förstå hur de skall 

använda sig av Facebook, för att det ska bli till fördel för SEB.  

Nackdelen med sociala medier och Facebook är även att det är jungfrumark för SEB. Det är 

fortfarande väldigt nytt, därför gäller det att testa sig fram. I och med att det är nytt för 

företaget är det till nackdel då de inte riktigt vet vad användandet kommer att leda till, eller 

bidra med.  

En annan nackdel för SEB med Facebook är att sidan är låst och därmed inte kan bidra till 

ökad sökmotorsoptimering
8
. All den information, alla svar och kommentarer som skrivs på 

någon av SEB:s Facebooksidor syns endast på Facebook och kan inte hittas via sökmotorer. 

Detta är negativt för företaget eftersom SEB:s möjlighet att synas av kund vid sök på SEB 

minskar.  

4.1.5 Effekter och resultat av sociala medier 
 

Idag följer cirka 8000 personer SEB via Facebook. Detta går att se genom antalet som gillar, 

som är följeslagare till SEB på Facebook. Idag är antal följeslagare av SEB betydligt större än 

vad konkurrenterna har, vilket är ett positivt resultat. Dock är det svårt att veta vad detta har 

för betydelse för SEB. Det är komplicerat att veta om det är nya, eller redan befintliga kunder 

som följer dem via Facebook. Därmed är det svårt att se vilken effekt det har fått och om SEB 

har lyckats utöka sin kundgrupp. Det är även invecklat att se någon förändrad relation med 

                                                           
8
 Sökmotorsoptimering är en metod vilket används för att se till att sökmotorerna, till exempel Goggle, sätter 

organisationens egen hemsida högst (Palm, 2006). 
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målgruppen. Detta för att SEB inte funnits på Facebook eller använt sig av sociala medier 

speciellt länge. SEB började använda Facebook år 2010 därför famlar de något i mörkret när 

det gäller att mäta resultat och effekter av de sociala medierna. 

Ett resultat som går att avläsa är via de populära tävlingar och kampanjer som SEB haft via 

Facebook. Dessa har gett goda deltagarsiffror och ett positivt resultat samt har varit väldigt 

omtyckta av kunderna. Även via annonser och reklam går det att se ett positivt resultat, men 

det är fortfarande osäkert vad detta beror på och om det helt är Facebookanvändningens 

förtjänst.  

Vad gäller kostnaderna att använda sig av Facebook, samt övriga sociala medier, är det gratis 

att använda. Däremot kostade uppbyggnaden av sociala medier SEB i form av konsulter som 

hyrdes in för att utforma Facebook samt övriga sociala medier. Jurister hyrdes in och olika 

tester utfördes genom testpaneler. Det har kostat företaget pengar för uppbyggnaden. Idag 

kostar det endast SEB i form av resurser som personalkostnader för att upprätthålla de sociala 

medierna. Vad gäller om det är ett lönsamt arbete är dock för tidigt att se ännu. 

Idag arbetar SEB med att utveckla mätinstrument för att kunna mäta resultat och effekter med 

användandet av Facebook såväl som de andra sociala medierna.  SEB arbetar även med att 

utveckla Facebook 2.0, en uppdaterad och omgjord sida som skall göra kunderna ytterligare 

nöjda med SEB. Detta är viktigt arbete då de sociala medierna är här för att stanna och 

kommer utvecklas ytterligare under de kommande åren. 

”För SEB:s del är det viktigt att hänga med i de nya trenderna.”  

                                                              (B. Lundqvist, personlig kommunikation, 8 april, 2011) 

Sociala medier kommer att växa och bli en naturlig del av vardagen för SEB. Därför är det 

viktigt att företaget följer med och ser till att de sociala medier utvecklas till något som 

främjar SEB och ger företaget ett positivt samt gynnsamt resultat. 

”För SEB:s del kommer användandet av sociala medier att öka, detta då det kommer att bli 

en naturlig del av vardagen och utvecklingen framöver.”  

                    (A. Gullström, personlig kommunikation, 8 mars, 2010) 

4.2  Fallföretag 2: Statens Järnvägar 

4.2.1 Företagspresentation 

Statens Järnvägar, i fortsättningen kallat SJ, hade år 2010 en nettoomsättning på 8, 6 miljarder 

svenska kronor (SJ Årsöversikt, 2011). Idag har företaget cirka 5000 anställda. SJ använder 

sig av traditionell marknadsföring genom bland annat TV, radio, tidningar och affischer. SJ:s 

målgrupp är alla som vill resa med tåg. Målgruppen är bred och riktar sig mot alla åldrar. 

Sociala medier är en del av marknadskommunikationen och är en egen kanal genom vilken SJ 

försöker nå konsumenterna. Sociala medier ska inte ersätta eller ändra nuvarande kanaler, det 

är en komplettering till nuvarande marknadskommunikation. 

4.2.2 Syfte och mål med sociala medier 

 

SJ använder ett flertal sociala medier som Twitter, YouTube, Skribt, LinkedIn samt 

Facebook. SJ använder Twitter och Facebook för onlinekontakt med kunderna, men Twitter 

används främst för att föra en konversation med press och PR. YouTube använder SJ för att 

kunna visa rörligt material och få synpunkter på det av kunder. Skribt använder SJ främst för 
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att kunna visa kunderna tryckt material samt få synpunkter på detta. SJ vill skapa en viral 

effekt
9
 med användandet av sociala medier och genom det komma närmre kunderna. 

SJ definierar sociala medier som 

”Där det inte är en envägskommunikation.”  

                 (T. Thorngren, personlig kommunikation, 9 mars, 2011) 

Med hjälp av sociala medier kan SJ skapa en tvåvägskommunikation med kunderna. Idag är 

det bara en person som är heltidsanställd för att arbeta med sociala medier. Det finns även sju 

personer som arbetar på företaget med sociala medier men som har andra arbetsuppgifter 

utöver detta.  

”SJ:s syfte med sociala medier är att komma närmre kunderna, förstå dem bättre och 

samverka så att även kunderna förstår SJ bättre.” 

                                                                 (M. Björling, personlig kommunikation, 3 maj, 2011) 

Syftet med användandet av sociala medier är att stärka SJ som företag och som varumärke. 

Det har även som syfte att öka tillgängligheten, att visa att SJ bryr sig och gör allt för att 

kunna bli kontaktade av kunden. Det handlar om att ta hand om kunden och stärka 

kundrelationen, vilket är syftet med sociala medier för SJ. Syftet är även att marknadsföra SJ 

som varumärke, men detta är inte prioritet ett i varför SJ använder sociala medier.  

”Det gäller att finnas där kunderna är och därmed finnas inom de sociala medierna.”  

(T. Thorngren, personlig kommunikation, 9 mars, 2010) 

Det främsta målet för användandet av sociala medier är att stärka varumärket SJ samt deras 

anseende hos kunderna. SJ vill bli mer personligt för kunderna och få en närmre relation. Det 

gäller även att försvara sig mot kritik och att kunna vända missnöjda kunder till att bli nöjda 

kunder. Detta går att göra med hjälp av de sociala medierna. Främst genom att SJ 

kommunicerar med kunden via de sociala medierna och därmed visar att företaget engagerar 

sig i kunden. Kunderna känner sig nöjda med att SJ är kundinriktade och trevliga inom de 

sociala medierna samt skapar en bra dialog med kunden. SJ vill även visa sin närvaro och att 

de är moderna, med hjälp av sociala medier.  

4.2.3 Det primära sociala mediet 

 

Det primära sociala mediet för SJ är Facebook. SJ använder sig även av Twitter men lägger 

större fokus på Facebook. SJ började använda sig av Facebook i april 2010. Facebook har fyra 

miljoner svenska användare, vilket är orsaken till att SJ började använda sig av nätverkssidan, 

för att hitta fler kunder och för att vara tillgängliga för sina befintliga kunder. Facebook har 

lyckats med något som många andra nätverkssidor inte har, sidan binder människor, att stanna 

som medlemmar och nyttja sidans tjänster. Därför är det viktigt att SJ befinner sig där kunden 

är för att utvecklas tillsammans med kunden.  

”Idag följer 4000 personer SJ på Facebook och därför är träffbilden stor för att hitta 

potentiella kunder.” 

                                                             (T. Thorngren, personlig kommunikation, 9 mars, 2011) 

                                                           
9
 Kotler et al. (2005) menar att viral effekt skapas via Internet och är en form av Word-of-Mouth som sprids 

snabbt bland konsumenter samt leder till att de vill föra budskapet vidare till fler. 
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I första hand gäller det att nå ut till befintliga kunder för att sedan försöka nå ut till alla andra 

med hjälp av Facebook. SJ har idag en profil på Facebook med olika flikar inom olika 

områden. På SJ:s Facebooksida finns det reklam i form av annonser och banners, dessa är inte 

kopplade till Facebook utan är kopplade till SJ:s hemsida. SJ:s Facebooksida kommer att 

utvecklas längre fram och idag är sidan mer som en uppstart för att SJ ska vara närvarande 

och finnas till där kunderna finns. Sidan behöver byggas upp och få en klar och tydlig strategi. 

Idag är SJ väldigt aktiva på Facebook. De som arbetar med Facebook har som mål att en fråga 

från en kund skall bli besvarad under dagen. SJ:s Facebooksida är bemannad med personal 

vardagar mellan klockan 9.00–16.00. Däremot har företaget inte tillräckligt med resurser för 

att besvara alla kommentarer och frågor. Eftersom SJ inte alltid finns tillgängliga på Facebook 

kan de inte besvara eller delta i alla konversationer och dialoger.  

Det är viktigt att följa diskussioner som skapas på Facebook för att kunna sätta SJ:s logga på 

det SJ faktiskt har skrivit. Det är många som diskuterar kring SJ och deras tjänster på 

nätverkssidan, därför är det viktigt att företaget är uppmärksamma på vad som verkligen 

stämmer och vad SJ kan stå för. Det är viktigt för att inga missförstånd skall uppstå.  

Användandet av Facebook har både ett marknadsförings- och kommunikationssyfte. Med 

hjälp av kommunikation mellan SJ och kund kan SJ få feedback samt respons och kan då 

utforma bättre marknadsföring. Med hjälp av Facebook kan SJ skapa en bättre dialog med 

kunderna och därmed utforma en tvåvägskommunikation, vilket i sin tur kan skapa ett 

starkare och bättre företag. Via Facebook försöker SJ nå ut med olika budskap och olika 

erbjudanden som kunder kan klicka sig vidare till. Därför är även marknadsföring något som 

görs aktivt via Facebooksidan, men det är inte främsta anledningen till användandet av 

Facebook, istället är det den konversation och dialog som skapas där. Dialogen som skapas 

via Facebook är väldigt viktig för SJ som har som syfte och mål att komma närmre kunden 

och skapa en personlig relation med denna. 

4.2.4 Fördelar och nackdelar med sociala medier 
 

”Det är främst fördelar med sociala medier.”  

                                                                 (M. Björling, personlig kommunikation, 4 maj, 2011) 

 

För SJ är det en fördel att genom sociala medier kan företaget få snabba reaktioner från 

resenärer. Reaktionerna rör resor, biljetter, information, reklam och på SJ-tjänster. Dessa 

reaktioner kan SJ dra nytta av för att få förståelse för varför en reklam gick på ett visst sätt. 

Det är även en fördel att reaktionerna visar sig snabbt på Facebook då SJ kan förbereda andra 

avdelningar på företaget, om hur människor reagerat. Via sociala medier kan även SJ få in 

förslag från kunder angående förbättringar de tycker SJ bör genomföra, vilka kan vara till 

fördel.  

 

Fördelarna kring användandet av sociala medier har märkts i form av positiv feedback som SJ 

fått för att de börjat använda sociala medier. Flertalet kunder har framfört sina positiva åsikter 

om att SJ använder både Facebook och Twitter vilket är positivt då det visar att kunder blivit 

mer nöjda med företaget. 

 

Det är viktigt att tänka på pendlarna och vad de tycker i en specifik fråga då det handlar om 

att bygga upp en relation via de sociala medierna. Med hjälp av Facebook kan SJ skapa en 

tvåvägskommunikation vilket bidrar till en starkare och bättre relation mellan SJ och kunden. 
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”Med hjälp av sociala medier kan SJ bygga en stark och hållbar relation med kunder.”                                             

(T. Thorngren, personlig kommunikation, 9 mars, 2011) 

Med hjälp av Facebook kan SJ nå ut till missnöjda kunder och kommunicera med dessa. 

Denna tvåvägskommunikation visar att SJ bryr sig och kan därmed vända missnöjda kunder 

till att bli nöjda kunder, vilket bidrar till att kundrelationer skapas och stärks. Även SJ:s 

varumärke stärks och blir tydligare med vad det står för och får positiva kopplingar. SJ som 

varumärke får ett positivt anseende vilket genererar i pengar och intäkter. Företaget får också 

nya plattformar att verka inom och syns på fler ställen, vilket även det gör att de kommer 

närmre kunderna och kan bli mer personliga med dessa. 

Det finns stor potential med Facebook som kommunikationssida. Kunden kan komma närmre 

SJ då de kan ställa frågor via Facebook, frågor som de annars skulle varit tvungna att fråga 

kundtjänst om. Detta gör att arbetet för SJ blir effektivare och rätt resurser kan användas till 

rätt ändamål. Facebook tar därför en viss arbetsbörda från kundtjänst, vilket även är 

kostnadseffektivt. 

”Sociala medier är en del av SJ:s marknadskommunikation och det är därför viktigt att 

sociala medier framstår som trovärdigt.” 

                                                             (T. Thorngren, personlig kommunikation, 9 mars, 2011) 

Om kommunikationen skiljer sig mellan de olika avdelningarna kan detta framstår som 

negativt för SJ. Om sociala medier säger en sak och kundtjänst säger en annan kan detta 

minska företagets trovärdighet och bli till nackdel för SJ när de försöker förmedla buskap. Det 

är viktigt att alla marknadskanaler och att alla avdelningar på SJ förmedlar samma budskap.  

Främsta nackdelen med sociala medier är att det är transparent. I vissa fall får kunderna veta 

saker innan SJ själva vet om det och ibland sprids information bland kunderna snabbare än 

inom SJ, vilket kan bli till stor nackdel för SJ om de inte är uppdaterade om vad som händer 

runt om och inom företaget. Det är också en nackdel att tonläget inom de sociala medierna 

kan bli fel, eller misstolkas, vilket kan skapa nackdelar för SJ om de inte kan hitta rätt tonläge 

att kommunicera med kunderna på. 

 

Vad gäller kritik via de sociala medierna ser SJ inte det som en nackdel. Istället är det bra för 

SJ att få veta kritik, då det är en del av vad kunderna tycker om företaget. Genom att lyssna 

till kritiken kan SJ vända det till något positivt istället. Detta görs möjligt med hjälp av sociala 

medier, där en dialog med den missnöjda kunden skapas. Det negativa i kommentarerna kan 

leda till något användbart för SJ. Företaget kan bli upplysta om ett eventuellt problem samt får 

möjlighet att åtgärda det och få fler nöjda kunder till SJ. 

En annan nackdel med sociala medier är att de alltid är öppna och det är inte SJ. Företaget har 

inte alltid tid eller resurser att vara närvarande och svara på kommentarer, feedback och 

frågor. SJ strävar efter mycket med sociala medier men är inte där riktigt ännu.  

 

Även om sociala medier är positivt då SJ kommer närmre kunderna och kan bygga en 

starkare, bättre och personligare relation med dessa, kommer ju bättre samt starkare relationen 

blir desto mer förväntar sig kunderna av SJ och av relationen däremellan. Om inte SJ alltid 

kan vara närvarande för kunden kan detta bli till en nackdel istället för en fördel. Eftersom 

SJ:s kunder ofta reser och det vid olika tider på dygnet, kan de söka sig till de sociala 

medierna när som helst för att fråga eller kommentera något. När inte SJ kan svara på detta, 

för att SJ inte har resurser för att alltid finnas där, kan det bli till irritation och missnöje hos 

kunden vilket skapar nackdelar för SJ. 
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”Ju starkare relationen blir, ju mer förlitar sig kunderna på SJ. När inte resurserna räcker 

till blir detta istället för en fördel till en nackdel för SJ.” 

                                                                (M. Björling, personlig kommunikation, 3 maj, 2011). 

4.2.5 Effekter och resultat av sociala medier 
 

Resultaten vad gäller användandet av sociala medier är positiva för SJ. Responsen har varit 

väldigt positiv och många kunder är tillfredställda med att SJ finns på Facebook. SJ har stött 

på kunder som varit missnöjda med företaget men som nu anser att de är nöjda med att SJ, för 

att de finns på Facebook och anser att de nu har en högre servicenivå.  

SJ har märkt att många kunder är väldigt positiva och uppskattar att SJ är aktiva inom sociala 

medier och flertalet kunder framför sin uppskattning till SJ. Företaget blir allt mer försvarat av 

sina kunder. Kunder försöker, istället för företaget, reda ut missförstånd och fler kunder 

försvarar SJ i konversationer som går att följa på exempelvis Facebook. Detta är ett tecken på 

att SJ lyckats skapa en bättre och närmre relation med sina kunder.  

För att upprätthålla de sociala medierna finns det kostnader för personal, resurser, rättigheter, 

redigering samt andra liknade kostnader. Det kostar även för SJ att hyra in en reklambyrå för 

att utveckla en bra Facebook- eller Twittersida. Utöver detta är kostnaderna för sociala medier 

relativt små och det är därför relativt kostnadseffektivt att använda sig av sociala medier. 

Kostnaderna är värda att bekosta då sociala medier kommer att växa och bli stort i framtiden 

och det gäller att hänga med redan nu. Idag har det inte utförts några mätningar därför är för 

tidigt att bedöma om resultatet är lönsamt eller inte. Men SJ tror på ett lönsamt resultat i 

längden för användandet av sociala medier.  

Som en följd av att SJ finns på Facebook har relationen stärkts mellan kunderna och SJ. Detta 

märks då SJ blivit allt mer accepterade inom den sociala världen och att kunder till och med 

försvarar SJ:s existens där. Dock är det svårt att mäta om en verklig förändrad relation 

inträffat, då det är för tidigt att se nu då sociala medier fortfarande är väldigt nytt för SJ. Vad 

SJ däremot vet är att några av de 4000 fans som följer företaget via Facebook inte är kunder 

till SJ och att vissa bor i utlandet men ändå följer SJ via nätverkssidan. Detta visar på att SJ 

utökat och lyckats komma i kontakt med fler än den primära målgruppen. 

Det går även att mäta klick som gjorts på de buskap som ligger uppe på Facebook. SJ får 

flertalet klick på erbjudanden som ligger uppe och dessa mäts ständigt för att SJ skall vara 

uppmärksamma på vilken effekt ett budskap ger och hur många som är intresserade av det. 

Annars är det för tillfället inte lätt att se tydliga reslutat, men SJ arbetar på att försöka mäta 

effekterna och resultatet av användandet av sociala medier. 

Målsättningen för SJ med sociala medier är att få trogna kunder och att sociala medier ska ge 

resultat genom att minska belastningen på kundtjänst och i slutändan öka försäljningen för 

företaget. Framtiden för detta är ljus då sociala medier inte är en fluga utan är här för att 

stanna. Därför är det viktigt för SJ att utvecklas i samma takt som de sociala medierna. Detta 

arbete har redan påbörjats och SJ arbetar nu med att integrera och utveckla en förbättrad 

Facebooksida, som skall vara roligare och mer lockande för kunderna.  

”Sociala medier kommer att bli hur stort som helst.” 

                                                            (T. Thorngren, personlig kommunikation, 9 mars, 2011). 
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4.3  Fallföretag 3: Scandic 

4.3.1 Företagspresentation 
 

År 2010 hade Scandic en omsättning på cirka 7,5 miljarder samt 6 600 anställda. Scandic 

marknadsför sig främst genom traditionell marknadsföring som TV, radio och 

utomhusannonser. Även marknadsföring genom andra aktiviteter som direktmarknadsföring, 

säljkårer, egna hotell och sociala medier förekommer. Scandic vänder sig till en målgrupp 

som är mer eller mindre alla konsumenter. Detta genom att Scandic delar upp marknaden i två 

huvudmålgrupper, en inriktad mot individuella gäster och föreningar medan den andra är 

inriktad mot företag.  

4.3.2 Syfte och mål med sociala medier 

 

Scandic definierar sociala medier som en plats för konversationer på Internet. En plats där 

personer möts och delar information, innehåll, länkar samt tips. Det är en utveckling av den 

sociala världen till den digitala världen på webben. År 2011 använder Scandic sig främst av 

Facebook, men även till viss del av Twitter samt andra mikrobloggar.  

Syftet för Scandic med de sociala medierna är att nå ut till fler. Företaget använder sociala 

medier för att hitta och skapa en konversation såväl som relation med fler kunder. Scandic 

försöker även, genom de sociala medierna, ta del av den sociala dialogen och visa sin sociala 

närvaro. Användandet av de sociala medierna gör att Scandic får en förståelse för hur 

företaget skall kunna nyttja de sociala medierna i framtiden, det gäller för företaget att hänga 

med från början. Andra syften med användandet av sociala medier är att försöka driva trafik 

till Scandics hemsida och öka försäljningen där, samt driva trafik till hotellen och slutligen att 

få en spridning samt uppbyggnad av varumärket.  

”Till viss del är användandet av sociala medier till för att öka försäljningen för Scandic”  

                                                           (J. Skogsborn, personlig kommunikation, 24 mars, 2011) 

Målet med användandet av de sociala medierna är att öka dialogen med kunderna och att 

försäljningen ska öka på grund av detta. Ett annat mål som Scandic har med de sociala 

medierna är att komma närmre den huvudmålgrupp till Scandic som består av de individuella 

resenärerna, föreningarna och stamkunderna. Sociala medier har inte ersatt någon 

marknadsföringsaktivitet utan fungerar snarare som ett komplement till Scandics nuvarande 

marknadsföring.  

”Scandic har som mål att med hjälp av sociala medier hitta och bemyndiga 

varumärkesambassadörer till Scandic.” 

                                                                 (M. Ullmark, personlig kommunikation, 5 maj, 2011) 

År 2011 arbetar en person i vardera, Sverige, Finland, Danmark och Norge med sociala 

medier. Det finns ingen anställd på Scandic som har sociala medier som heltidsarbete, utan de 

som är verksamma med sociala medier idag har även andra arbetsuppgifter.  

4.3.3 Det primära sociala mediet 

 

Scandic använder sig främst av Facebook bland de sociala medierna. Detta beror på att många 

tidigare samt potentiella kunder till Scandic finns på Facebook. Scandic har valt att finnas på 

Facebook eftersom nätverkssidan är det största sociala mediet och ger en stor räckvidd. Idag 

använder Scandic sig av en Facebookprofil för människor att kommentera på. Företaget har 
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även banners, olika event, fotodelning samt använder sig av tjänsten Insight, en statistiktjänst 

på Facebook för att få fram hur många fans de har, var de bor geografiskt och vad deras 

intressen är.  

Det främsta syftet med användandet av Facebook är att försöka nå ut till en målgrupp som 

består av kvinnor i åldern 35-55 år. Detta är viktigt för Scandic eftersom det i nuläget är 70 

procent män av alla stamkunder och företaget vill nå ut till samt erhålla fler kvinnor som 

stamkunder. Det är en av anledningarna till varför Scandic använder sig av Facebook, för att 

skapa en konversation såväl som relation med denna målgrupp. 

”När Scandic först började använda sig av Facebook var det för marknadsföringens del.”  

                                                           (J. Skogsborn, personlig kommunikation, 24 mars, 2011) 

Scandic ville först med hjälp av Facebook utöka med en extra marknadsföringskanal för att 

framföra erbjudanden och tävlingar. Nu fungerar Facebook mer som ett komplement till 

marknadsföringen och att det främst är ett kommunikativt syfte som Scandic vill uppnå med 

Facebook.  

Under år 2011 ska syftet och strategin med Facebook ses över. Detta för att Scandic måste 

komma bättre underfund med en strategi i hur de kan använda Facebook. Idag är Scandic 

aktiva på Facebook när det kommer till att svara på kommentarer och anordna erbjudanden 

för kunderna. Däremot är inte Scandic aktiva på Facebook varje timme, varje minut, utan en 

kund som skriver en fråga bör få svar samma dag, dock beror det på frågans karaktär. Om det 

är en enklare fråga eller en komplicerad fråga som involverar fler avdelningar, då kan det ta 

längre tid för att få ett svar. Under år 2011 fungerar Facebook som en blandning mellan en 

reklam- och kundtjänstsida. Dock ska Scandic som nämnts tidigare se över sin strategi och 

syfte för att få fram ett tydligare tillvägagångssätt för användandet av Facebook.  Eftersom att 

Facebook redan är stort och kommer bli ännu större i framtiden, är det viktigt att redan nu 

visa Scandic:s närvaro där och utveckla en tydlig strategi samt struktur över användandet.  

4.3.4 Fördelar och nackdelar med sociala medier 

 

Den främsta fördelen är att de sociala medierna ger insikter för Scandic. Insikter i form av en 

förståelse av vad kunder gillar och inte gillar. Scandic får även en insikt i vad kunderna har 

för intressen samt vad som gör att de väljer Scandic. Idag vet redan Scandic mycket om sina 

kunder, men med hjälp av de sociala medierna kan Scandic skapa en extra dialog och få 

ytterligare insikter kring kundernas tycke. Responsen kring Scandics Facebook användande 

har visat sig väldigt positivt bland kunderna. Antalet följeslagare ökar och fler följer Scandic 

via Facebook.  

”Det är många som uppskattar att Scandic finns på Facebook och detta ger Scandic 

fördelar.”  

                                                           (J. Skogsborn, personlig kommunikation, 24 mars, 2011) 

Scandic har märkt av en mer direkt kommunikation med kunden. Med hjälp av Facebook har 

Scandic lyckats skapa ett helt nytt sätt att föra en dialog med kunderna på. Denna dialog är till 

stor fördel för Scandic som på sikt kommer leda till en ökad försäljning för företaget. När 

Scandic lyckas uppfylla sina mål med de sociala medierna kommer det leda till att 

försäljningen stiger. 

Den främsta nackdelen med Facebook är att nätverksidan är tidskrävande och alltid har öppet, 

dygnet runt. Det blir till nackdel för Scandic då de inte har personal tillgängliga på Facebook 
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dygnet runt. Det betyder att de inte alltid kan vara tillgängliga för kunden och inte kan hjälpa 

till med frågor samt information. Kommunikationen över Facebook kan därmed bli lidande 

för Scandic. 

”Den största nackdelen med sociala medier är de resurser det kostar Scandic i form av tid, 

personal och pengar.” 

                                                                 (M. Ullmark, personlig kommunikation, 5 maj, 2011) 

 

Sociala medier är överlag tidskrävande och fragmenterade. Detta då en persons röst kan bli 

oerhört stor med hjälp av de sociala medierna och det kan ibland vara svårt för Scandics del 

att veta vem de bör lyssna till i olika situationer. Det är nu viktigt för Scandic att se över sin 

strategi och försöka rekrytera till en ny tjänst enbart inom de sociala medierna, för att kunna 

möta kundernas behov och för att bli mer tillgänglig för kunderna. Detta för att det inte skall 

bli till en nackdel för att Scandic inte alltid har öppet på Facebook. 

4.3.5 Effekter och resultat av sociala medier 

 

Redan idag har Scandic märkt resultat i att försäljningen har ökat och sänkta kostnader i form 

av effektivare rekryteringar. Med hjälp av sociala medier kan Scandic effektivisera 

rekryterandet till nya tjänster vilket sparar in tid samt resurser och är därmed kostnadseffektivt 

för företaget. 

”Som en effekt av att Scandic använder sig av sociala medier har försäljningen ökat.”  

                                                           (J. Skogsborn, personlig kommunikation, 24 mars, 2011) 

Scandic säljer mer med hjälp av de erbjudanden som företaget har på sin Facebooksida. Trots 

att det är tidskrävande och kostar att underhålla, är det trots allt gratis att använda. Scandic har 

kostnader i form av personal och resurser som läggs på att underhålla Facebooksidan. 

Dessutom köper Scandic banners på Facebook, men fortfarande är dessa kostnader relativt 

små mot det resultat av försäljningsökning som Scandic känt av. Däremot är det svårt att mäta 

om sociala medier är lönsamt för Scandic att använda sig av, detta då företaget inte använt sig 

av sociala medier och Facebook speciellt länge.  

En positiv följd genom användandet av Facebook är att Scandic ser en förändrad relation med 

konsumenterna. En relation som är mer positivt inställd till företaget. Framförallt har Scandic 

med hjälp av Facebook kunnat se vad kunderna tycker och tänker, vad de gillar samt inte 

gillar. Detta bidrar till att Scandic kan komma närmre kunderna och bygga upp en bättre 

relation med dessa, genom att lyssna till dem. En annan följd med användandet av Facebook 

är att Scandic nu når ut till fler kvinnor i åldern 35-55 år på ett helt nytt sätt. Scandic har 

lyckats komma närmre och skapa en bättre relation med målgruppen än vad de tidigare hade. 

Dock är det fortfarande tidigt att säga vad detta kommer att ge för resultat för Scandic. 

Idag mäter Scandic antalet kommentarer, hur många som följer Scandic på Facebook samt 

totalförsäljning. Detta för att försöka reda ut vilket resultat användandet av de sociala 

medierna och Facebook har för Scandic. Idag är det under utveckling men Scandic har redan 

märkt en ökning av trafik både till hemsidan och till Facebooksidan vilket är positivt för 

företagets resultat. Det är däremot svårt att veta vad alla värdena betyder, vad betyder det 

egentligen för Scandics del att de har 30 000 följeslagare på Facebook. Detta måste redas ut 

för framtiden, men framtiden för Scandic och de sociala medierna ser ljus ut. 

”Idag är sociala medier redan väldigt stort, men i framtiden kommer det att bli ännu större.”  

                                                           (J. Skogsborn, personlig kommunikation, 24 mars, 2011) 
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5.   ANALYS 

I denna del presenteras de tre fallföretagen i två analysdelar. Här kopplas viktiga delar från 

empirin till den teoretiska referensramen. Analysen är uppdelad i en inomfalls- och 

mellanfallsanalys.  

 

5.1  Inomfalls analys  

 

I följande avsnitt introduceras en inomfallsanalys där varje fallföretag har analyserats och 

jämförts mot den teoretiska referensramen. 

5.1.1 SEB 

 

Hongcharu och Eiamkanchanalai (2009) menar att tekniken inom kommunikationen har 

förändrats. Kommunikation har gått från att vara enkelriktad till att bli en 

tvåvägskommunikation, där kunder allt mer är delaktiga i kommunikationen. Sociala medier 

kan beskrivas som en ny typ av mötesplats, där tvåvägskommunikation förekommer. Detta 

bekräftas utav Aula (2010) samt Clow och Baack (2007) som menar att Internet och de 

sociala medierna har skapat en ny plats för människor att kommunicera via. SEB anser att 

sociala medier endast är en utveckling av dagens teknik och är till för att skapa en 

tvåvägskommunikation vilket är likt vad Clow och Baack (2007) samt Hongcharu och 

Eiamkanchanalai (2009) påstår. Eftersom det är viktigt för SEB att göra kunder nöjda, möta 

deras behov och att befinna sig där kunder är aktiva för att det skall generera i fler kunder till 

SEB, är varför SEB använder sociala medier. SEB har 60 procent av sina kunder på Facebook 

vilket tyder på att det är en populär och användbar kommunikations- samt marknadskanal som 

inte SEB kan strunta i.  

Lundqvist och Gullström menar olika i till vilket syfte Facebook har för SEB. Lundqvist anser 

att Facebook har ett reklam- samt marknadsföringssyfte och Gullström menar på att Facebook 

har ett kommunikativt syfte. Däremot är de eniga om att Facebook är en kanal där kunderna 

kan kommunicera med samt möta företaget och att kommunikation samt 

marknadskommunikation ofta går ihop.  Hollensen (2011) bekräftar både Gullström samt 

Lundqvists meningar då författaren förklarar att sociala medier är ett kommunikationsredskap 

vilket företag bör använda sig av i deras marknadskommunikation. En anledning till att 

Gullström och Lundqvist har olika meningar kan bero på att de arbetar på olika avdelningar i 

företaget och därmed ser olika på syftet med Facebook. Om inte SEB hade funnits på 

Facebook hade de inte heller kunnat möta kunderna eller skapa en tvåvägskommunikation 

med dessa, då hade SEB inte brytt sig om att försöka tillfredställa det behov som 

uppenbarligen finns av de befintliga kunderna på Facebook. De siffror som tyder på att SEB 

har 60 procent kunder på Facebook är däremot inte generellt till varför SEB ska använda 

bloggar, YouTube och Twitter utan är endast tillämpligt på Facebook. CheckFacebook.com 

har uppmätt att det år 2011 finns cirka 4,3 miljoner svenska Facebookanvändare, vilket tyder 

på dess räckvidd samt potential. SEB hävdar att sidan är den mest populära sociala 

nätverkssidan och det är därför de väljer att befinna sig där, för att nå sina uppsatta mål med 

sociala medier i form av att få fler kunder till SEB och möta kunderna där de befinner sig. 

Facebook är enligt SEB ett test för att se om nätverkssidan passar för företaget, om det finns 

ett intresse för SEB att finnas där. Enligt Brown (2009) lämpar sig sociala nätverkssidan 

Facebook mer för vissa företag än andra. Exempelvis tar Brown (2009) upp att Facebook inte 

är lika passande för banker att använda sig av, utan är mer lämpligt för företag involverade i 
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musik, mode, sport och politik. Denna åsikt kan ha att göra med att vissa företag mer behöver 

ha ständig uppdatering och hänga med i trender för att kunna framstå som intressanta av 

kunderna, medans banker inte behöver vara lika trendiga för att locka kunder. Däremot är 

Brown (2009) inte en svensk författare och hans fakta är därför inte helt tillförlitligt för 

svenska banker. Kaplan och Haenlein (2009) anser att alla företag borde använda sociala 

medier, därmed Facebook, eftersom det är en ny revolutionerande trend. Däremot betonar 

Kaplan och Haenlein (2009) att det är viktigt att företag väljer rätt typ av sociala medier för 

att passa rätt ändamål för företaget. Carlsson (2010) påstår att sociala medier går ut på att 

skapa ett budskap som gör att företaget framtår som mer intressant. Om SEB vill se om det 

finns ett intresse för dem att finnas på Facebook, kräver det att de skapar budskap som gör 

företaget mer intressant. Eftersom SEB även har en stor målgrupp på Facebook, i form av 60 

procent svenska kunder, är det ett socialt media som företaget i allra högsta grad borde 

utforska för att locka fler kunder, trots att de är en bank. 

SEB har valt att använda sociala medier för att kunna möta kunderna och det har visat sig att 

kunderna känner sig mer tillfredställda med SEB på grund av detta. Carlsson (2010) hävdar 

att om företag väljer att använda sig av sociala medier kan det innebära nya utmaningar för 

företaget, men om det sköts på rätt sätt kan det innebära nya möjligheter. SEB anser att några 

av de fördelar de vunnit för att de använder sig av sociala medier, är att de fått fler nöjda 

kunder och fler lojala kunder till företaget. Då SEB möter kunderna aktivt i de sociala 

medierna skapar företaget en utökad dialog med sina kunder, vilket även det är en fördel för 

SEB. Kotler et al. (2010) menar att om ett företag förstår hur de kan se olika samband på 

Facebook och i de sociala medierna kan företaget höja sin försäljning. SEB bekräftar delvis 

detta då företaget menar att det inte är någon primär fördel att försäljningen ökar, visserligen 

menar SEB att försäljningen på sikt kan öka som en följd av att Facebook genererar mer 

kunder till SEB, men de primära fördelarna i att SEB använder sociala medier och Facebook 

är att SEB skapar ett mervärde för kunderna.  

Utöver att SEB lyckats få fler nöjda kunder har även sociala medier bidragit till att 

varumärket SEB stärkts och blivit allt mer lättigenkännligt för kunderna, som följd av att SEB 

syns i fler sammanhang. Mårtensson (2009) anser att det är viktigt att företagets varumärke 

får rätt associationer och verkar attraktiv utåt mot kunden, kommunikationen skall skapa ett 

mervärde hos företagets tjänster. Enligt Donovan (2011) är det möjligt att bli det ledande 

varumärket för konsumenten genom att använda sociala medier, däremot menar Kotler och 

Armstrong (2010)  att det inte räcker med att endast finnas till i de sociala medierna utan att 

det även kräver att företagen tillför något av värde för konsumenten, för att det i slutändan 

skall generera något tillbaka till företaget. Även Kaplan och Haenlein (2009) finner att de 

sociala medierna kräver att företagen är aktiva för att kunna bemöta kunderna. SEB möter 

kunder aktivt, svarar på frågor samt har olika tävlingar och kampanjer vilka har genererat 

goda deltagarsiffror samt varit väldigt omtyckt av kunderna. De har lyckats göra kunderna 

mer nöjda genom sina aktiviteter i de sociala medierna. SEB är även aktiva i sin kundtjänst på 

Facebook vilket har gett en fördel till företaget då de nu kan kostnadseffektivisera på ett nytt 

sätt än tidigare. Genom att använda kundtjänsten på Facebook har arbetsbelastningen på 

kundtjänst via telefon minskat. De lätta frågorna besvaras nu istället utav kundtjänsten på 

Facebook och de svårare frågorna kan kundtjänst via telefon koncentrera sig på. 

Den främsta nackdelen för SEB med användandet av sociala medier är att all information 

sprids fort. Kotler et al. (2005) hävdar att positiv information om företaget sprids fort men 

menar även på att negativ information sprids ännu snabbare. Carlsson (2010) påstår att 

negativ information sprids fort med hjälp av de sociala medierna, något som SEB bekräftar. 

Det kan skada varumärket när negativ information angående SEB sprids i de sociala 
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medierna. Exempel när SEB kan skadas av negativ spridning är när någon annan än SEB går 

in och besvarar frågor eller öppet kritiserar företag. Kotler et al. (2005) hävdar att det länge 

förekommit konversationer mellan olika konsumenter som handlar om företag. Det kan verka 

konstigt att inte SEB har mer kontroll över när någon annan än SEB går in och kommenterar 

eller vidarebefordrar negativ information. Däremot menar Clow och Baack (2007) att 

problemet för företag ofta är att få företag bevakar eller gör något åt vad som skrivs eller sägs 

om dem. Däremot menar SEB att de aktivt försöker vara uppdaterade om vad som skrivs och 

sägs om företaget i de sociala medierna, varför detta inte borde vara ett problem. Dock 

förekommer det negativ information om företaget, vilket beror på att företaget inte alltid är 

tillgängliga på alla sociala mediesidor och därför kan missa något till följd av detta. 

Vidare anser även SEB att då sociala medier är något nytt för företaget, jungfrumark, är allt 

de gör som ett test vilket krävs för att företaget ska få kunskaper inom området. Donovan 

(2011) styrker detta och menar på att det inte är många som förstår sig på sociala medier och 

hur det kan användas i marknadskommunikationen. Kotler och Armstrong (2010) samt Stroud 

(2007) bekräftar att sociala medier är något nytt och därför ger svårigheter i att kunna avmäta 

effekter och följder av användandet. Lundqvist hävdar, till skillnad från Gullström, att det går 

att se ett positivt ökat resultat, i form av höga deltagarsiffror och positiv respons av kunder i 

form av tävlingar och kampanjer SEB haft via Facebook. Lundqvist instämmer men menar att 

det fortfarande är osäkert om detta helt är Facebook-användningens förtjänst.  Vidare har SEB 

kunnat avmäta att de har 5 000 följeslagare på Facebooksidan och att detta i förhållande till 

konkurrenterna är betydligt fler. Däremot kan inte SEB veta vad det har för betydelse för 

företaget då de inte kan avmäta om det är redan befintliga kunder eller nya kunder. Detta kan 

då bli till en nackdel för SEB då de inte vet vad användandet kan leda till samt vilka resultat 

som det kan ge. Företaget kan inte heller se om de har nått sina mål med de sociala medierna, 

om det har bidragit fler kunder till företaget eller om det har skett en förändring i relationen 

med målgruppen.  

Kotler och Armstrong (2010) hävdar dock att sociala nätverk leder till närmre kundrelationer. 

Däremot anser Carlsson (2010) att det kan ta lång tid innan användandet av de sociala 

medierna visar någon effekt. Detta stöds utav SEB som anser att de famlar i mörkret när det 

gäller att mäta resultat och effekter som kommer av de sociala medierna. SEB har därför valt 

att arbeta med att utveckla mätinstrument för att kunna mäta resultat och effekt. Vad SEB vet 

av detta är att det har kostat SEB för uppbyggnaden av de sociala medierna och fortfarande 

finns kostnader kvar i form av personalkostnader. Däremot är sociala medier gratis att 

använda, men om inte SEB kan avläsa något resultat vet de inte heller om det är ett lönsamt 

arbete att använda de sociala medierna. Då kan det ifrågasättas vilka sociala medier som är 

lämpliga för SEB. Kotler och Armstrong (2010) påstår att företag inte alltid ska välja de mest 

populära sociala medierna, utan bör istället tänka på vad som är mest lämpligt för företaget 

och dess tjänster. Om nu SEB famlar i mörkret, bör de se över sin strategi gällande både 

Facebook och de övriga sociala medierna och hitta anledningar till varför de bör finnas där, 

utöver anledningen att sociala medier har många användare. Kotler och Armstrong (2010) 

föreslår att det kan vara mer än tillräckligt att företag vänder sig mot specialiserade sociala 

nätverkssidor som kan ha stor relevans för deras tjänster, då medlemmarna där ofta har 

gemensamma intressen och erfarenheter. Det kan vara Facebook som erbjuder rätt möjligheter 

för SEB och deras kunder, men eftersom SEB inte lyckats avmäta något resultat får framtiden 

avgöra, om resultatet som då kommer fram skall bidra till fortsatt användning.  

En annan nackdel med Facebook för SEB är att sidan är låst och därmed inte kan bidra till 

ökad sökmotorsoptimering, vilket betyder att den information som skrivs på Facebook inte 

kan hittas via sökmotorer. Detta är negativt för SEB eftersom möjligheten att synas av kunder 
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vid sök minskar. Framtiden är därför oviss för vilka effekter och resultat som sociala medier 

kommer att bidra med. Trotts detta tror ändå SEB att det är viktigt att hänga med på de nya 

trenderna som sociala medier är, samt att Facebook och sociala medier kommer att bli en 

naturlig del i vardagen. Gullström väljer att avsluta med att uttala sig om att de traditionella 

marknadsföringsmetoderna kommer få allt svårare att inte acceptera att sociala medier nu är 

en del av vardagen. Detta bekräftas även utav Danaher och Rossiter (2011) samt Hongcharu 

och Eiamkanchanalai (2009) som hävdar att de enkelriktade marknadskanalerna som TV, 

radio och tidningar förväntas minskas då Internet och de sociala medierna ökar allt mer.  

5.1.2 SJ 

  

SJ menar att sociala medier inte skall ersätta eller ändra någon av de nuvarande 

kommunikations- eller marknadskanaler som företaget har, utan skall endast ses som ett 

komplement till dessa. Carlsson (2010) bekräftar SJ:s mening och hävdar att sociala medier 

skall ses som ett komplement till marknadskommunikationen och inte ersätta de traditionella 

marknadsföringsmetoderna i företaget. SJ hävdar att av de sociala medier som företaget 

använder är det störst fokus på Facebook. Detta menar SJ är för att det finns flera miljoner 

svenska användare på Facebook, vilket leder till ökade möjligheter för SJ att komma närmre 

kunder samt skapar möjligheten att vara tillgänglig för kunderna, vilket är anledningen till 

varför SJ använder sociala medier. Användandet av sociala medier samt Facebook har både 

ett marknadsförings- samt kommunikationssyfte och det är med hjälp av Facebook som SJ 

kan kommunicera med kunder och få veta vad de tycker samt tänker. Att Facebook anses vara 

ett nytt sätt att kommunicera och nå till konsumenter i deras egna miljöer är något som 

bekräftas utav Dickson & Holly (2010) samt Stroud (2007), vilka anser att sociala medier är 

en ny kommunikationsmöjlighet för företag att använda sig av. Det är tack vara denna 

kommunikationsmöjlighet som gör att SJ kan få bättre möjlighet att utforma skarpare 

marknadsföring mot kunderna.  

Sociala medier och Facebook skapar en tvåvägskommunikation för SJ där de kan få respons 

och feedback av kunder. Via Facebook får SJ in förslag till förbättringar av kunder och deras 

tankar kring marknadsföringen. Utifrån detta kan sedan SJ utforma bättre och tydligare 

marknadsföring. Weber (2009) anser att företag kan använda sig av sociala medier för att 

förstå hur de kan engagera kunderna och genom detta skapa tydligare marknadsföring. Att de 

sociala medierna möjliggör för tvåvägskommunikation är något som bekräftas utav Hollensen 

(2011) som menar att företag bör utnyttja sociala medier för att kommunicera med sina 

kunder och att det då skapar en tvåvägskommunikation. Syftet för SJ med användandet av 

sociala medier är att skapa en dialog med kunderna. Det är viktigt för SJ för att kunna ta del 

av kundernas synpunkter för att komma närmre kunderna samt få en bättre relation med dem.  

Carlsson (2010)  anser att sociala medier är utformade för att öppna en dialog med kunder, 

bygga relationer och att detta skapar ett förtroende hos kunderna för företaget. SJ vill skapa en 

bättre relation med kunderna, vilket är ett av målen med användandet av de sociala medierna. 

Kotler och Armstrong (2010) hävdar att det är företags mål att skapa en nära relation med 

kunden och genom det göra varumärket till en del av kunden. Weber (2009) bekräftar att 

sociala medier bidrar till att stärka och utveckla relationer med alla kunder. Däremot menar 

Meadows-Klue (2007) att för att skapa lyckad relationsmarknadsföring till den nutida 

generationen krävs även annorlunda tänkande samt agerande. SJ vill försöka att höja 

anseendet hos kunderna och bli mer personliga med dem. Detta kan bero på att SJ som 

varumärke haft problem och inte alltid haft högt anseende bland kunder, att höja SJ som 

varumärke är därför det primära målet med de sociala medierna.  
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I första hand gäller det för SJ att nå ut till befintliga kunder till företaget, för att göra dessa 

mer nöjda med SJ som varumärke. Därefter vill företaget försöka nå ut till alla andra. Enligt 

SJ lyckas Facebook att nå ut till samt binda kvar kunder att använda nätverkssidan. Genom att 

SJ börjat använda sig av Facebook vill de försöka utvecklas tillsammans med kunderna, för 

att genom detta visa sin närvaro och göra företaget mer tillgängligt för kunderna.  Kotler et al. 

(2005) menar att utvecklingen av den moderna marknadsföringen har gjort att det kräver att 

företag skall bidra med mer än att bara finnas tillgängliga på rätt plats. Detta har att göra med 

att marknadsförare ständigt måste hänga med och vara moderna för konsumenterna. SJ hävdar 

att de försöker vara moderna genom sin användning av de sociala medierna och att aktivt 

försöka arbeta i denna nya teknikutveckling. Idag menar SJ att de försöker vara aktiva och 

uppdaterade i de sociala medierna och främst på Facebook. Företaget har som mål att en fråga 

från kunden skall bli besvarade under dagen. Kaplan och Haenlein (2009) likt Carlsson (2010) 

bekräftar detta och påstår att sociala medier kräver av företagen att de är aktiva, engagerade 

och ständigt uppdaterade för att lyckas inom de sociala medierna. SJ försöker därmed möta 

kundernas behov och finnas till för kunderna. SJ arbetar även aktivt för att nå ut med olika 

budskap och olika erbjudanden till kunderna. Dock har inte SJ tillräckligt med resurser för att 

alltid finnas tillgängliga och vara uppdaterade i de sociala medierna, vilket har lett till att de 

inte alltid kan delta i alla konversationer eller dialoger som har med företaget att göra. 

Däremot menar företaget att de försöker arbeta för att sätta SJ:s logga på det som SJ faktisk 

kan stå för och att försöka förhindra att det uppstår missförstånd kring företaget. Detta 

specificerar speciellt Thorngren då han menar att det är viktigt att de sociala medierna 

framgår som trovärdiga då det är en del av SJ:s marknadskommunikation.  

Björling påstår att de sociala medierna främst genererar fördelar för SJ. Några av de fördelar 

som företaget märkt av är den positiva feedbacken de fått av kunderna för att de finns 

tillgängliga i de sociala medierna. Flertalet kunder har framfört sina positiva åsikter om att SJ 

använder sociala medier, vilket är till fördel för företaget. Hanson (2000) förklarar att en stor 

mängd information kan gå igenom det nätverk av individer som kommunicerar med varandra. 

SJ kan då höja sitt anseende om det är ett flertal som sprider positiva åsikter och respons kring 

företaget med hjälp av de sociala medierna. Genom detta kan SJ även bygga upp en stark och 

hållbar relation samt gott anseende om SJ som varumärke, vilket är oerhört viktigt för 

företaget. Företaget kan även med hjälp av Facebook nå ut till de som är missnöjda och föra 

en dialog med dem för att försöka göra de till nöjdare kunder och få en positiv spridning av 

sitt varumärke. Om varumärket stärks menar SJ att det i sin tur även kommer generera pengar 

och intäkter till företaget. Kotler et al. (2010) hävdar att om företag förstår sambanden på 

Facebook kan det bidra till att företag får en inblick i marknaden och då även höja sin 

försäljning. SJ menar att företaget kommer närmre kunderna genom att aktivt arbeta på 

Facebook och bli mer personliga med kunderna. SJ kan därmed förstå kunderna bättre, vilket 

har lett till att relationen mellan SJ och kunderna blir starkare.  

Det finns stor potential med Facebook och de sociala medierna för SJ. Kunder till SJ kan 

genom den relation som skapas, lättare komma i kontakt med företaget via de sociala 

medierna och även lättare sköta en konversation. Detta bidrar även till att SJ har lyckats 

effektivisera sitt arbete och kan lägga rätt resurser på rätt avdelning. På Facebook kan kunder 

fråga de frågor de annars varit tvungna att ställa till SJ:s kundtjänst, vilket bidragit till den 

effektivitet företaget ser som stor fördel. Carlsson (2010) menar dock att tiden är den stora 

investeringen för företag, då tid blir till personalkostnader, eftersom sociala medier kräver 

stort engagemang. SJ har inte tillräckligt med resurser för att alltid finnas till i de sociala 

medierna. Detta kan bli till en nackdel för företaget då kommunikationen med kunderna inte 

längre är tillräckligt effektiv. De sociala medierna kan även leda till skillnader i den 

kommunikation som SJ vill förmedla och att kommunikationen mellan de olika avdelningarna 
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på SJ börjar skilja sig åt och därmed förmedlar ut olika budskap till kunderna. Detta kan leda 

till att SJ brister i trovärdighet i de sociala medierna vilket i sin tur kan skada varumärket. 

Däremot menar SJ på att relationen ändå stärkts och att SJ fått en bättre relation med 

kunderna, samtidigt påpekar dock Björling betydelsen av de starka relationerna som SJ märkt 

av och att det inte alltid endast är till fördel för företaget. Björling anser att ju starkare en 

relation blir ju mer förväntar sig kunderna av SJ och om SJ då inte har resurser att alltid vara 

tillgängliga för deras kunder kan den relation som blivit starkare istället för en fördel bli till en 

nackdel för SJ. Däremot menar Thorngren att han sett en förändring i relationerna och att SJ 

faktiskt blir allt mer försvarade i de sociala medierna och att kunder för SJ:s räkning försöker 

reda ut missförstånd, som SJ annars varit tvungna att reda ut själva. Kunderna lägger inte stor 

vikt vid när SJ finns tillgängliga på Facebook, utan är istället nöjda med att SJ finns där och 

tycker därmed att SJ har en hög servicenivå. 

En annan nackdel för SJ med de sociala medierna är att företaget blir transparent. Aula 

(2010), Brown (2009) samt Carlsson (2010) påstår att företag blir allt mer transparenta i 

sociala medier då det ger konsumenterna en inblick i företaget, vilket i sin tur kräver ett 

tydligt tillvägagångssätt och strategier kring hur öppna företaget skall vara samt vilken 

information som skall delas ut. SJ bekräftar detta och hävdar att i vissa fall leder 

transparensen till att kunderna vet saker före SJ själva vet om det. SJ menar därför att de 

måste formulera en tydligare strategi för hur sociala medier och Facebook skall byggas upp. 

Danaher och Rossiter (2011) påpekar att när företag väljer strategi för en 

kommunikationskanal är det viktigt att tänka över dess pålitlighet och trovärdighet. 

Harrington et al., (2010) menar att idag är det många företag som är aktiva inom de sociala 

medierna utan att de har utformat en tydlig strategi. Det är viktigt för SJ att när de skall 

formulera en strategi gällande sociala medier, att kanalen kan förmedla varumärket på ett 

trovärdigt och pålitligt sätt till kunderna. Därför vill SJ utforma tydliga strategier och 

tillvägagångssätt för att kunna nyttja det som en trovärdig kommunikationskanal med 

kunderna.   

SJ hävdar att de även behöver se över det tonläge som skall användas i de sociala medierna, 

att inte det blir fel eller leder till misstolkningar av kunderna. Doyle och Stern (2006) menar 

att ett av de största problemen när de kommer till kommunikation är om budskapet tolkas 

felaktigt av kunderna. Det är därför viktigt för företag att analysera sin marknad för att kunna 

kommunicera med sina kunder på rätt nivå, i rätt tonläge.  Det är även viktigt för SJ att kunna 

kommunicera i rätt tonläge med kunderna speciellt i frågor som rör kritik mot företaget. SJ 

menar på att det är bra att företaget får kritik av kunderna då detta ger dem en möjlighet till att 

förbättra sina brister. SJ kan då vända något som är negativt till att bli något positivt för 

företaget, men det kräver också att det sköts på rätt sätt och i rätt tonläge att inte något 

misstolkas. Genom att skapa en dialog med kunderna kan SJ med hjälp av sociala medier 

använda negativ kritik och göra det till något som istället blir till en fördel och som i 

slutändan stärker SJ:s varumärke och bidrar till fler kunder. 

Kotler et al. (2010) likt Stroud (2007) hävdar att sociala medier kommer att bli framtiden för 

marknadskommunikation då det delvis har ett lågt pris. Detta bekräftas utav SJ som menar att 

de kostnader de betalar för att upprätthålla de sociala medierna idag är relativt små och värda 

att bekosta. Det finns kostnader i form av personal, resurser och rättigheter, men utöver detta 

är kostnaderna relativt små. Det gäller för SJ att hänga med redan från början och även om det 

inte ännu utförts några mätningar av hur lönsamt sociala medier eller Facebook är för SJ, vill 

ändå företaget tro på ett lönsamt resultat av användandet av de sociala medierna.  Kaplan och 

Haenlein (2009) påstår att sociala medier i förhållande till traditionell 

marknadsföringskommunikation kan engagera konsumenter effektivt och till relativt låga 
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kostnader, vilket medför att SJ:s spekulationer om ett lönsamt resultat inte är helt felaktigt. 

Däremot kan det vara svårare för SJ att spekulera i om en förändrad relation med kunderna 

har inträffat, då förändrade relationer inte lika lätt går att avmäta. Carlsson (2010) menar 

däremot att tiden ett företag lägger ner på sociala medier ofta leder till ett utfall av värdefulla 

relationer och nya kunskaper till företaget. Detta betyder att SJ borde ha gjort ett resultat i 

form av att de kommit närmre kunderna i och med engagemanget i de sociala medierna. Då 

Thorngren dessutom menar på att SJ vet om att några av de 4 000 fans som följer dem på 

Facebook inte är kunder till företaget har SJ lyckats utöka sin primära kundgrupp, vilket är ett 

positivt resultat för företaget.  

SJ har kunnat avmäta antalet klick på reklam och erbjudanden som ligger uppe på Facebook 

och med hjälp av det försöker SJ avmäta effekterna samt resultaten av de sociala medierna. 

Carlsson (2010) likt Hanna et al. (2011) menar att det kan vara svårt att mäta vilka effekter 

sociala medier kan ge, men att företag lättare kan avmäta de hårda faktorerna, som antalet 

besök eller antalet sidvisningar. Den teorin stärker SJ:s meningar om att de kan avmäta ett 

visst resultat av de sociala medierna. Däremot anser Carlsson (2010) att de mjuka faktorerna 

är svårare att avmäta, som till exempel att sociala medier ger ökat förtroende och positiv 

image. SJ arbetar med att utveckla strategier för att kunna avmäta de mjuka faktorerna i 

framtiden. SJ måste utvecklas tillsammans med kunderna och i de förändringar som sker. Idag 

är det relevant att synas i de sociala medierna och där bland Facebook. Att integrera och 

utveckla sociala medier ytterliga för framtiden är därmed naturligt för SJ.  

5.1.3 Scandic 

 

Scandic vänder sig mot en bred målgrupp som omfattar mer eller mindre alla konsumenter. 

För att få kontakt med dessa konsumenter har Scandic valt att använda sig av sociala medier. 

Doyle och Stern (2006) anser att valet av media som företaget väljer att kommunicera genom 

är beroende av vad företaget vill kommunicera ut och hur många de vill nå ut till. Idag 

använder Scandic sig av sociala medier där Facebook är det största mediet. Detta för att kunna 

starta konversationer med deras kunder genom Internet. Scandic har valt sociala medier som 

kanal i syftet att nå ut till fler kunder, skapa en konversation med dessa och att detta skall leda 

till att Scandic får fler kunder och en bättre relation med dem.  Carlsson (2010) bekräftar att 

sociala medier handlar först och främst om kommunikation, konversation samt 

relationsskapande, vilket är det syfte Scandic har med de sociala medierna. Att sociala medier 

och Facebook är till för att kommunicera är något som även Stroud (2007)  hävdar då han 

menar att sociala nätverk är ett nytt fenomen för företag att kommunicera via. 

Vidare har Scandic även som syfte med de sociala medierna att driva trafik till Scandics 

hemsida samt hotell och att det skall öka försäljningen för företaget. Att dessutom sociala 

medier är ett nytt sätt att nå ut till konsumenterna är något som Dickson och Holley (2010) 

menar på. Dickson och Holley (2010) anser att Facebook är den mest trafikerade webbplatsen 

i världen. Därför borde Scandic i allra högsta grad kunna använda sig av sociala medier och 

därmed Facebook när deras syfte är att nå ut till fler, få en spridning av varumärket samt driva 

trafik till företaget.  

Målet för Scandic med de sociala medierna är likt syftet med användandet. Scandic vill 

försöka att med hjälp av de sociala medierna öka dialogen med kunderna och att det skall öka 

försäljningen för företaget. Carlsson (2010) menar att sociala medier är utformat för att öppna 

upp en dialog med kunder och att det skapar ett förtroende. Då Weber (2009) anser att sociala 

medier kan hjälpa företag att maximera vinsten, borde detta även kunna hjälpa Scandic att nå 

sina mål för de sociala medierna. Vidare har även Scandic som mål att hitta och bemyndiga 
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varumärkesambassadörer för Scandic med hjälp av de sociala medierna.  Carlsson (2010) 

hävdar att Facebookanvändare kan vara tänkbara varumärkesambassadörer samt 

informationsspridare för företaget. Kotler och Armstrong (2010) påstår att konsumenter 

lyssnar mer på vänner än vad som exempelvis förekommer i den traditionella 

marknadskommunikationen. Om Scandic kan skapa en spridning av sitt varumärke, med hjälp 

av de sociala medierna, kommer det leda till att fler pratar om företaget och dess tjänster, 

vilket leder till att positiv information sprider sig. Donovan och Henley (2010) likt Faulds 

Mangold (2009) anser att med Word-of-Web kan positiv information spridas till miljontals 

människor med hjälp av Internet. Detta är något som kan gynna Scandic och deras mål om att 

nå ut till fler samt få fler kunder. Detta då Scandic finns i nio olika länder runt om i Europa 

och snabbt vill få en spridning där, vilket de kan få med hjälp av de sociala medierna. Scandic 

vill som nämnt få fler kunder och nå ut till fler med hjälp av de sociala medierna. Företaget 

har då valt att använda sig av Facebook för att där komma i kontakt med fler.  

Främsta målet med Facebook är att nå en specifik målgrupp som består av kvinnor i åldern 

35-55 år. Detta då denna målgrupp inte är speciellt stor hos Scandic idag. Kotler och 

Armstrong (2010) påstår att flera företag vill skapa långsiktiga och närmre relationer med 

specifikt utvalda kunder. Detta är likt det Scandic väljer att göra och till sin hjälp använda 

Facebook. Debatin et al.(2009) menar att Facebook är lämpligt för företag som vill rikta sin 

marknadskommunikation mot en specifik målgrupp. Däremot menar Kotler och Armstrong 

(2010) att företag oftast vill skapa en nära relation med de mest lönsamma kunderna. Detta 

skiljer sig delvis från vad Scandic anser, då företaget vill försöka inrikta sig mot en specifik 

målgrupp och har det som mål med Facebook. Men eftersom Facebook har många användare, 

kan företaget komma i kontakt både med den specifika målgruppen, kvinnor 35-55 år, men 

även kunder som kan vara de mest lönsamma för företaget. Scandic menar även på att de vill 

skapa en relation med sina kunder och att detta är varför de försöker utveckla företaget med 

en extra marknadsförings- samt kommunikationskanal. 

Under 2011 menar Scandic att de skall se över sin strategi samt syfte med sociala medier och 

speciellt för Facebook. Företaget har idag både ett marknadsförings- samt 

kommunikationssyfte med Facebook, då Scandic har funktioner som både reklam- och 

kundtjänstsida. Detta gör att Scandic ändå måste se över sin strategi samt syfte för att det inte 

ska bli oklart för Scandic vilket som skall vara deras huvudsyfte. Doyle och Stern (2006) 

menar att problem kan uppstå för företag om de inte analyserar sin marknad och kartlägger 

den för att veta hur de kan kommunicera där. Det är då en bra idé att Scandic ser över sina 

strategier och syftet med användandet, då dessa inte är tillräckligt utvecklade och tydliga.  

Scandic:s syfte är att finnas i de sociala medierna för att företaget ska skapa fördelar och ta 

del av den dialog som skapas där. Företaget menar att den främsta fördelen med sociala 

medier är att det ger en insikt i hur deras kunder tänker och tycker. Det skapar en förståelse, 

med hjälp av den extra dialog som Scandic kan skapa med kunderna. Det är vad kunderna 

tycker och tänker som är värdefullt för Scandics del. Även om Scandic hävdar att de redan vet 

mycket om sina kunder, menar de samtidigt att tack vara denna extra dialog de kunnat skapa 

har de fått möjlighet att veta ännu mer. Carlsson (2010) menar att sociala medier faktiskt kan 

leda till att företag kan dra nytta av vad kunden tycker samt tänker och företaget får då reda på 

eventuella problem som kan föreligga. Carlsson (2010) hävdar även att sociala medier ofta 

leder till nya kunskaper för företaget, vilket i Scandics fall verkar stämma överrens. Den extra 

dialog som Scandic har skapat med sina kunder och vill fortsätta utveckla har lett till att 

sociala medier är tidskrävande för företaget. Eftersom sociala medier och Facebook alltid har 

öppet och Scandic inte alltid finns tillgängliga där, kan det leda till en nackdel för företaget då 

det innebär att de inte alltid kan vara tillgängliga för sina kunder. Clow och Baack (2007) 
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menar att genom Internet skapas möjligheter för konsumenter att utrycka sina åsikter och 

bilda opinion, vilket ibland kan vara till nackdel för företag. Om inte Scandic alltid kan 

bevaka alla konversationer som sker om företaget, eller bemanna de sociala medierna kan 

företaget gå miste om konversationer som förekommer om dem. Det kan bli negativt för 

Scandic då de inte alltid finns där och kan förklara eller försvara sig. Kunder kan även bilda 

opinion mot företaget som inte Scandic kan bemöta. Om inte Scandic alltid finns där kan de 

inte heller föra en dialog med dessa kunder och de kan inte heller omvandla något negativt till 

positivt. Vidare har företaget ett problem i att det kan vara svårt att avgöra vilken röst de bör 

lyssna till eller föra en dialog med, då sociala medier överlag är fragmenterat. Det är också 

därför Scandic väljer att se över sin strategi med sociala medier och menar på att de skall 

rekrytera till en ny tjänst, som enbart koncentrerar sig på de sociala medierna. Då hoppas 

företaget därmed kunna lösa dessa negativa aspekter av de sociala medierna.   

Några av de resultat som Scandic kunnat se av sociala medierna och Facebookanvändandet är 

att försäljningen har ökat och att företaget lyckats sänka sina kostnader. Detta då Scandic, 

med hjälp av de sociala medierna, lyckats effektivisera rekryterandet till nya tjänster i 

företaget. Med hjälp av de sociala medierna kan Scandic hitta nya anställda, vilket sparar både 

tid samt pengar och detta är ett positivt resultat. Weber (2009) anser att en personalchef kan 

uppdatera exempelvis om lediga positioner med hjälp av sociala medier. Om då en tjänst är 

ledig kan det med hjälp av sociala medier sprida sig att fler söker tjänsten och att Scandic 

hittar rätt person att utföra arbetet, utan att själva behöva lägga förhållandevis mycket tid eller 

resurser på detta.  

Även om sociala medier i sig kan vara tidskrävande och kostar att underhålla, är de gratis att 

använda. Scandic menar att då företaget har märkt ett ökat försäljningsresultat till följd av 

användandet av de sociala medierna, är det till största del ett positivt resultat som har kommit 

med användandet. Detta kan ha att göra med att Scandic har 30 000 anhängare på Facebook 

och enligt Carlsson (2010) kan stor publicitet i sociala medier leda till ett ökat 

försäljningsresultat, vilket kan vara en orsak till det försäljningsresultat Scandic känt av. Vad 

Scandic däremot inte är säkra på är om resultatet är lönsamt eller inte. Detta då sociala medier 

är nytt för Scandic och därmed osäkert. Vidare är det osäkert för Scandic om den utökade 

relationen, via Facebook, med 35-55 åriga kvinnor kommer leda till ett positivt resultat. 

Däremot påpekar Kaplan och Haenlein (2009) att sociala medier och därmed Facebook, 

används allt mer av 35-44 åriga kvinnor. Detta kan ha att göra med att Scandic sett en utökad 

relation med 35-55 åriga kvinnor, men ändå är osäkra på vad det kommer leda till för resultat, 

då det fortfarande är för tidigt att se. 

Att vissa resultat är svåra att avmäta är något Scandic arbetar med genom att mäta olika 

värden som exempelvis antal kommentarer, följeslagare samt totalförsäljning. Hanna et al. 

(2011) menar att det är svårt att veta vad exempelvis antalet följeslagare innebär för ett 

företag och att effekten av det är svårt att avmäta. Scandic skall i framtiden försöka klargöra 

hur de ska avläsa och mäta resultat av de sociala medierna. Det är en del utvecklingsarbete 

som Scandic för tillfället håller på att genomgå kring de sociala medierna. Dock hävdar 

Scandic att framtiden ser ljus ut och att sociala medier redan är stort samt kommer att bli ännu 

större i framtiden. Därför är det en bra idé att se över sin framtida strategi och utveckling för 

att företaget skall kunna uppnå bästa möjliga resultat utav sociala medier.   
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5.2  Mellanfallsanalys 

 

I föregående avsnitt presenterades en inomfallsanalys där varje fallföretag analyserades var 

för sig. För att kunna identifiera likheter och skillnader mellan fallföretagen har en 

mellanfallsanalys gjorts och presenteras nedan. Analysen är indelad i fyra olika avsnitt med 

sammanfattande matriser i avseende att ge läsaren en överblick av materialet. 

5.2.1 Användningssyfte och mål med sociala medier 

 

I den teoretiska referensramen angavs flertalet olika anledningar till att företag väljer att 

använda sociala medier och vilka mål företagen har. För att få en tydlig bild av de tre 

fallföretagens användningssyften och mål har dessa anledningar sammanställts samt därefter 

applicerats på våra fallföretag. Empirin har legat till grund för att urskilja de bakomliggande 

användningssyftena och målen för respektive företag. Vi har valt att ta med alla 

användningssyften som sociala medier kan ha för företagen, vilka finns med i den teoretiska 

referensramen, även om de ibland är likartade. Detta för att få en bättre och mer precis analys. 

 

Tabell 5.1 Användningssyfte med sociala medier 

ANVÄNDNINGSSYFTE  
 SEB SJ Scandic 

Kommunikationsredskap X X X 

Skapa Word-of-Web    

Marknadskommunikationsredskap X X X 

Stärka varumärket  X X 

Hitta varumärkesambassadörer   X 

Hitta informationsspridare    

Identifiera lönsamma kunder    

Öka intäkter   X 

Har låga kostnader    

Nå ut till fler, stor genomslagskraft X X X 

Stort antal användare X X X 

Stort engagemang hos användare    

Skapa och stärka relationer  X X 

Följa trenden X X X 

Får fram information och reklam 

på nytt sätt 

X X X 

Förstå kunder bättre  X X 

Förstå hur de kan bygga ett 

kundnätverk 

   

 

Det framkommer av det emiriska kapitlet att de tre fallföretagen som studerats har förstått 

vikten av sociala medier som marknads- och kommunikationsredskap, som ett sätt att nå sina 

kunder. Syftet med att sociala medier skiljer sig åt i de tre fallföretagen, vilket kan vara en 

följd av att de har olika mål med sin kommunikation samt marknadskommunikation. Vad som 

går att utläsa i tabell 5.1 är att alla tre fallföretagen benämner följande användningssyften: få 

fram information och reklam på nytt sätt, stort antal användare, nå ut till fler, stor 

genomslagskraft och följa trenden. Då det även framgår som användningssyfte i den 
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teoretiska referensramen från olika författarna, antas det därmed vara det primära syftet som 

vill uppnås med sociala medier.   

 

Användningssyften med sociala medier som inte identifierats av de tre fallföretagen är 

följande: förstå hur de kan bygga ett kundnätverk, stort engagemang hos användare, har låga 

kostnader, identifiera lönsamma kunder, skapa Word-of-Web samt hitta informationsspridare. 

Detta kan ha grund i att företagen har andra mål med användandet och att det därför inte 

benämns som ett primärt syfte för företagen. Att sociala medier har låga kostnader är något 

som de tre fallföretagen benämner, men även om det är låga kostnader med sociala medier 

behöver det inte vara själva syftet till varför företagen väljer att använda sociala medier. På 

grund av företagens storlek är troligen inte att bygga ett kundnätverk något primärt syfte, då 

de redan har ett existerande nätverk av kunder. Fallföretagen har däremot som primärt syfte 

att skapa en tvåvägskommunikation och få tillbaka feedback istället för att sprida information 

runt på webben mellan konsumenterna, något som företagen inte själva kan kontrollera. 

Företagen vill vara med och påverka det budskap och kommunikation som har med företaget 

att göra. Eftersom företagen är stora och har funnits länge på den svenska marknaden medför 

det även att de har skapat stamklubbar och erbjudanden för de mest lönsamma kunderna och 

därmed redan kunnat identifiera dessa, varför det inte är ett huvudsyfte med de sociala 

medierna. Syftet med sociala medier för fallföretagen är att nå ut till fler kunder, att engagera 

kunderna i sig har inte någon märkbar relevans för syftet.  

  

Användningssyftet för både SJ och Scandic med sociala medier är att skapa och stärka 

relationer samt att förstå kunder bättre. SEB nämner inte detta som syftet vilket kan ha att 

göra med att företaget redan känner sig nöjda med de relationer de har till sina kunder och 

istället vill lägga ner mer energi på andra syften. Att SJ vill skapa och stärka relationer samt 

stärka varumärket hänger ihop med att företaget idag har en sämre relation med sina kunder. 

Detta är en följd av att SJ haft problem med att under vinterhalvåret inte kunna möta 

kundernas behov av att resa med tåget och att kunderna därmed förknippar varumärket SJ 

med missnöje. Varför Scandic vill skapa och stärka relationer och stärka varumärket som 

syfte med de sociala medierna är för att Scandic vill hitta samt skapa en relation med en 

specifik målgrupp.  

 

Scandic är ensam om att ha syftet att hitta varumärkesambassadörer med sociala medier. 

Detta beror på att de vill nå en specifik målgrupp och då måste hitta ambassadörer för att 

sprida sitt varumärke till fler kunder. Detta skapar i sin tur trafik till Scandics hotell samt 

hemsida, vilket kommer att öka intäkterna för företaget.  

 

I tabell 5.2 framkommer de användningsmål som fallföretagen har med de sociala medierna. 

Huvudmålen skiljer sig åt och kommer därmed redovisas i den text som bäst beskriver varje 

företagsmål. 

 

Tabell 5.2. Användningsmål med sociala medier 

 

ANVÄNDNINGSMÅL MED SOCIALA MEDIER 
 SEB SJ Scandic 

 

Huvudmål 

Öka tillgängligheten 

för kunderna, nå ut 

till fler och få fler 

kunder 

Stärka varumärket 

och anseendet 

Ökad dialog och 

komma närmre 

specifik målgrupp 
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Företagen har olika mål med de sociala medierna och detta beror på att de skiljer sig i vad de 

behöver utvecklas med. SEB erbjuder ekonomiska tjänster samt rådgivning och vill öka 

tillgängligheten av deras tjänster för att skapa större ekonomiska transaktioner. SJ har som 

mål att stärka sitt varumärke och anseende med de sociala mediernas hjälp. Detta beror på att 

företaget inte lyckats uppnå och tillfredställa det resebehov marknaden har och att kunder 

därför förknippar varumärket med negativt anseende. Scandic vill skapa en dialog med en 

specifik målgrupp som är kvinnor i åldern 35-55 år med hjälp av de sociala medierna. 

5.2.2 Användningssyfte och mål med det primära sociala mediet 

 

De tre fallföretagen har olika anledningar till varför de använder sociala medier och har 

därmed valt att använda det media som bäst lämpar sig för respektive syfte och mål. Detta 

styrks av det resonemang utifrån den teoretiska referensramen där det framgick att sociala 

medier kan användas på olika sätt och i olika syften. Tabell 5.3 illustrerar de tre fallföretagens 

olika användningssyfte och mål med det primära sociala mediet. 

 

Tabell 5.3 Användnings syfte och mål med det primära sociala mediet 

ANVÄNDNINGSSYFTE OCH MÅL MED DET PRIMÄRA 

SOCIALA MEDIET 

 SEB SJ Scandic 

Primära sociala 

mediet 

Facebook Facebook Facebook 

Användnings syfte Komma i kontakt med 

fler kunder 

Marknads och 

kommunikativt 

Nå ut till en specifik 

målgrupp, 

kommunikation 

Användnings mål Test för att skapa 

tvåvägskommunikation 

Vara närvarande där 

deras kunder finns 

för att skapa relation 

Skapa en relation 

med specifik 

målgrupp 

 

Vad som går att avläsa från tabell 5.3 ovan är att alla tre fallföretag väljer att benämna 

Facebook som det primära sociala mediet, däremot används även andra sociala medier. Valet 

av det primära sociala mediet går att återspegla till teorin där flertalet källor väljer att 

benämna Facebook som den ledande sociala nätverkssidan och en av de mest trafikerade 

webbplatserna i världen. Företagen har även olika syften och mål med varför de använder 

Facebook.  Vad som går att se som en likhet mellan företagen är att både Scandic och SJ vill 

försöka skapa en relation med användare på Facebook. 

SEB har som syfte att med hjälp av Facebook komma i kontakt med fler kunder och eftersom 

Facebook är det största sociala mediet är därför SEB vill finnas där. Facebook är idag ett test 

som har målet att avslöja om det kan skapa en tvåvägskommunikation mellan SEB och deras 

kunder som finns på Facebook.  SJ har med användandet av Facebook som syfte att skapa en 

marknads- samt kommunikationskanal för sina befintliga samt framtida kunder. SJ vill vara 

närvarande och finnas till för kunderna vilket är målet med att finnas på Facebook, att vara 

tillgänglig för de kunder som idag befinner sig på sidan. SJ har som mål att med Facebook 

komma närmre kunden och genom det skapa en god relation. Scandics mål är att nå ut till en 

specifik målgrupp, vilket är 35-55 åriga kvinnor som finns på Facebook. Detta för att få fler 

stamkunder till företaget. Scandic har som mål att med hjälp av Facebook skapa en relation 

med denna specifika målgrupp.  
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5.2.3 Fördelar och nackdelar med sociala medier  

 

I tabell 5.4 presenteras vilka fördelar och nackdelar de tre fallföretagen märkt vid 

användandet av sociala medier som finns utifrån den teoretiska referensramen. Detta för att 

sedan kunna analysera om det finns några nya fördelar eller nackdelar med sociala medier, 

utifrån fallföretagens perspektiv.   

 

Tabell 5.4 Fördelar och nackdelar med sociala medier, utifrån den teoretiska referensramen. 

FÖRDELAR 

 SEB SJ Scandic 

Hjälper företaget att synas och nå ut 

till fler 

X X X 

Når ut till en specifik kundgrupp  X X 

Förbättrar kommunikationen internt    

Skapar en dialog och 

tvåvägskommunikation med kund 

X X X 

Skapar konkurrensfördelar    

Stärker varumärket samt 

varumärkeslojaliteten 

X X X 

Skapa och förbättra relationer  X X 

Får inblick i marknaden och vad 

kunderna tycker  

 X X 

Ökad försäljning X X X 

Skapar engagemang X   

Låga kostnader X X X 

Snabb spridning av positiv 

information 

X X  

Snedvridningsfritt    

Flexibelt    

NACKDELAR 

 SEB SJ Scandic 
Tidskrävande X X X 

Personalkostnader X X X 

Kräver ständig uppdatering  X  

Sprider negativ information snabbt X X  

Kräver engagemang från företaget X   

Kräver kunskap  X   

Kräver kontinuitet  X  

Kräver ett tydligt tillvägagångssätt  X X X 

Företag blir transparenta  X  

 

En intressant iakttagelse av tabell 5.4 är att alla nämnda fördelar förutom fyra, har kunnat 

appliceras på minst ett av fallföretagen. Granskningen leder därför fram till att den teoretiska 

referensramen är till stor del relevant även för svenska företag. Alla tre fallföretagen hävdar 
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att de sett följande fördelar med sociala medier i form av att det hjälper företag att synas och 

nå ut till fler, skapa en dialog och tvåvägskommunikation med kund, stärker varumärket samt 

varumärkeslojalitet, ökad försäljning och ger låga kostnader. Dessa fördelar styrks även av 

den teoretiska referensramen där författare benämner det som fördelar till sociala medier. 

Därmed tolkar vi detta som de primära fördelarna sociala medier kan ge ett svenskt 

serviceföretag, eftersom både teorin och empirin styrker det. Då alla tre fallföretagen 

benämner dessa fördelar kan beror på att de är stora serviceföretag i Sverige och har 

etablerade samt välkända varumärken med stora kundgrupper. Därmed har de större möjlighet 

till att synas och nå ut till fler samt stärka en dialog, vilket i sin tur kan ge ökad försäljning. 

Företag upplever att sociala medier innebär låga kostnader, vilket kan bero på att de jämför 

med traditionell marknadskommunikation, som ofta innebär större kostnader.  

Både SJ och Scandic har känt av fördelar för att de med de sociala medierna får en inblick i 

marknaden och vad kunderna tycker, skapa och förbättra relationer och även når ut till en 

specifik kundgrupp. I SJ:s fall vill företaget nå ut till pendlarna, för att skapa en bättre relation 

med dem samt få en inblick i vad de tycker. I Scandics fall vill de nå ut till 35-55 åriga 

kvinnor, för att få fler av denna kundgrupp till företagen och även stärka en relation med dem. 

Dessa fördelar har blivit möjliga med hjälp av det faktum att företagen kan nå ut till fler och 

skapa tvåvägskommunikation på nytt sätt genom de sociala medierna. Därmed kan företagen 

uppnå sitt syfte med användandet av sociala medier. Varför SEB inte sett en fördel med att 

sociala medier ger en inblick i markanden, når ut till specifik kundgrupp och kan förbättra en 

relation, kan uppfattas för att de inte har lika stort behov av att stärka en reltaion och att de 

hellre ser att kunderna enkelt ska kunna komma i kantakt med dem. I SEB:s fall fokuserar de 

hellre på att skapa engagemang hos kunderna i form av kampanjer och tävlingar. Detta kan 

bero på att de säljer en ekonomisk tjänst som i sig kan vara svår att skapa intresse för. SEB 

vill försöka skapa ett engagemang som i sin tur ska leda till ett starkare varumärke.  

Ett fall där SEB och SJ anser likt den teoretiska referensramen är att med hjälp av sociala 

medier kan de få en snabb spridning av positiv information. Att Scandic inte kännt av den 

snabba spridningen kan bero på att företagen inte ännu lyckats identifiera 

varumärkesambassadörer som hjälper till att sprida positiv information om varumärket. Detta 

kan ha sin grund i att Scadnic har som syfte med de sociala medierna att först och främst 

identifiera varumärkesambassadörer, för att därigenom skapa snabb positiv spridning. 

Det förekommer fördelar som den teoretiska referensramen tar upp men som inte benämns av 

fallföretagen, vilka är förbättra kommunikationen internt, skapar konkurrensfördelar, 

snedvridningsfritt, och flexibelt. Dessa har inte något av de tre fallföretagen sett som fördel 

med användande av sociala medier. Detta kan vara en följd av att inget av fallföretagen inser 

att det är en fördel, eller att det inte är någon primär fördel vilket de har märkt av. 

 

Alla tre fallföretagen menar på att det är en fördel att sociala medier har låga kostnader vilket 

även är vad författarna i den teoretiska referensramen hävdar. Däremot anser alla tre 

fallföretagen att det kostar företaget då det är tidskrävande, kräver personal vilket genererar i 

personalkostnader och kräver ett tydligt tillvägagångssätt. I SEB:s fall kräver sociala medier 

ett engagemang av företaget eftersom de vill engagera kunderna i tävlingar och kampanjer, 

vilket kräver tid och personal för att möjliggöra. Scandic och SJ vill nå ut till en specifik 

målgrupp samt skapa en relation med dessa, vilket även det kräver tid och personal för att 

kunna genomföra. I sin tur krävs detta att personalen och företaget har tydligt 

tillvägagångssätt med de sociala medierna. Därför dras slutsatsen om att det kostar företagen i 

form av tid och personal, vilket innebär att de sociala medierna inte är kostnadsfritt att 

använda. Alla tre fallföretagen menar på att de måste se över sina strategier och utveckla de 
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sociala medierna för att det skall få ett tydligare tillvägagångssätt. Det kräver ett tydligt 

tillvägagångssätt av de sociala medierna för att det inte skall bli till nackdel för företagen. 

Klar och tydlig strategi samt tillvägagångssätt är grunden för att användandet av sociala 

medier skall bli till fördel.  

SEB och SJ har båda kännt av att de sociala medierna kan skapa en nackdel i form av att det 

sprider negativ information snabbt. För SEB:s del är det allvarligt om företagets ekonomiska 

tjänster ifrågasätts, vilket kan vara en följd av att de uppmärksammat att nackdelen finns. SJ 

har kännt av att de sociala medierna kan sprida negativ information, för att deras tjänst skapar 

irritation när de inte kan tillfredställa ett behov hos kunderna. Då sprider kunderna negativ 

information om SJ, vilket med hjälp av de sociala medierna sprider sig fort. Scandic har inte 

observerat att de sociala meiderna sprider negativ information snabbt. En anledning till detta 

kan vara att Scandic inte uppmärksammat detta på samma sätt som de andra två fallföretagen 

har. 

  

SEB är de enda av de tre fallföretagen som uppmärksammat att de sociala medierna kan 

innebära en nackdel i form av att det kräver engagemang från företaget och att det kräver 

kunskap. Detta kan bero på att SEB lägger vikt på att skapa ett engagemang hos sina kunder 

via de sociala medierna och att det i sin tur kräver kunskap av personalen, för att det skall 

uppnås. Varför inte de andra två fallföretagen upplever dessa nackdelar kan vara en följd av 

att deras service är lättare att förmedla ut till kunder, då deras tjänst i sig inte är lika kompex 

att förmedla som en ekonomisk tjänst.  

SJ har märkt, som ensamt fallföretag, att sociala medier kräver ständig uppdatering och 

kräver kontinuitet. Att fallföretaget har märkt av detta kan bero på att deras service är en 

transporttjänst som snabbt kan ställas in eller bli försenat. Detta har även att göra med att SJ 

kännt av nackdelen att sociala medier gör företaget transperant. Om inte SJ är uppdaterade 

om vad som händer kring deras service kan det bli en nackdel för företaget och att kunderna 

kan få reda på saker innan SJ själva får veta detta. Därför kräver konsumenter att SJ är 

uppdaterade om vad som händer och att alla avdelningar förmedlar samma budskap.  
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5.2.4 Nya fördelar och nackdelar funna utifrån empirin 

 

I tabell 5.5 nedan illustreras utifrån fallföretagen de nya fördelarna och nackdelarna som 

analysen lett fram till. 

 

Tabell 5.5 Nya fördelar och nackdelar funna utifrån empirin 

NYA FÖRDELAR 

 SEB SJ Scandic 
Nöjda kunder X X X 

Förbättrad 

resursfördelning 

X X X 

Tonläget X   

NYA NACKDELAR 

 SEB SJ Scandic 
Skada varumärket X   

Trovärdigheten 

skadas 

X X  

Bidrar ej till 

sökmotorsopptimering 

X   

Tonläget  X  

Starkare relationer  X  

Fragmenterat   X 

 

Utifrån tabell 5.5 går det att avläsa fördelar och nackdelar som identifierats av de tre 

fallföretagen utifrån empirin. Bland fördelarna har två identifierats av alla tre fallföretagen. 

Dessa fördelar har däremot inte identifieras i den teorietiska referensramen, men då fördelarna 

benämns av alla tre fallföretagen är trovärdigheten stor för att de faktiskt är fördelar som är 

nya och har påvisats som följd av användandet av sociala medier.  

Alla tre fallföretagen har sett en fördel i att de finns i de sociala medierna och bemöter 

kunderna där vilket har resulterat i fler nöjda kunder. I SEB:s fall är kunderna nöjda med 

företaget för att de möter kunderna där de finns idag, de möter det behov kunderna har. SJ 

menar även de att de känt av positiva åsikter från sina kunder för att de finns på de sociala 

medierna, vilket gör SJ:s kunder nöjda med företaget. Missnöjda kunder kan bli nöjda kunder 

tack vara de sociala medierna för SJ:s del. För Scandic har fler kunder visat sin uppskattning 

för att företaget valt att finnas i de sociala medierna. Detta tyder på att företaget även de 

lyckats få fler nöjda kunder, som en fördel av att de finns i de sociala medierna.  

Alla fallföretagen har identifierad en fördel om att de med hjälp av sociala medier kan 

förbättra resursfördelning inom företaget. SEB kan kostnadseffektivisera, som en följd av att 

kundtjänst via telefon slipper ta emot korta och enkla frågor, då Facebook:s kundtjänst istället 

kan besvara dessa snabbare. Detta bidrar till att de kan förbättra resursfördelning inom 

företaget. SJ menar att tack vara Facebook kan kunden komma närmre SJ då de kan ställa 

frågor direkt till företaget på deras Facbooksida istället för att ställa frågan till kundtjänst via 

telefon, vilket medfört att de kan omfördela resurserna bättre inom företaget och bli mer 

effektiva i sitt arbete. Scandic kan med hjälp av de sociala medierna förbättra samt 

effektiviserar rekryterandet och genom det spara in tid samt resurser, vilket även det är ett sätt 

att fördela resurserna bättre.  
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Vad som är intressant är att sociala medier framställs som positivt i tabell 5.5 då det når ut till 

fler och kan skapa starka relationer med företagen.  SJ menar, som enda företag, att en 

starkare relation leder till att kunderna förväntar sig mer av SJ. Om inte företaget kan bemöta 

dessa nya krav och behov från kunderna kan den starka relationen istället för något positivt 

leda till något negativt. För att upprätthålla en stark relation krävs mer tid och resurser av 

företaget. Det går även att koppla till det faktum, vilket tabell 5.5 tar upp, om att sociala 

medier kräver tid och resurser för att det faktiskt skall generera fördelar.  

En nackdel som SEB hävdar har kommit i takt med de sociala medierna är att det finns en risk 

för att skada varumärket negativt om information sprids snabbt. Författare från den teoretiska 

referensramen hävdar dock att negativ information sprider sig fortare, men ingen författare 

benämner uttryckligen att detta kan bli en risk för att företagets varumärke tar skada. Detta 

hör även ihop med att trovärdigheten för företaget kan skadas och ifrågasättas av kunderna. 

Om inte kunder vet vad företaget står för kan trovärdigheten skadas för företaget. SJ menar 

att om de inte ständigt är uppdaterade om vilka budskap de olika marknads- och 

kommunikationskanalerna i företaget förmedlar kan det även leda till att trovärdigheten 

skadas för företaget.  

En intressant iakttagelse är att tonläget framgår som olika för SJ och SEB. SEB menar att med 

hjälp av de sociala medierna kan de förmedla ut ett budskap på en mer personlig nivå, där 

företaget inte behöver använda sig av ett byråkratiskt språk utan kan använda ett personligt 

och avslappnat tonläge till sina kunder. Däremot menar SJ att tonläget kan skada 

trovärdigheten för företaget, om de inte lyckas hitta rätt tonläge att förmedla sina budskap på 

kan det misstolkas och uppstå missförstånd kring budskapet, vilket i sin tur skadar 

trovärdigheten för SJ när de ska försöka sända ut ett budskap. 

5.2.5 Effekter och resultat av sociala medier 

 

De effekter som sociala medier som ett kommunikations- samt 

marknadskommunikationsverktyg kan resultera i presenteras i tabell 5.6 nedan. Upplevda 

effekter från fallföretagen har utvunnits från empirin och därefter applicerats i tabellen. 

 

Tabell 5.6 Effekter och resultat 

EFFEKTER OCH RESULTAT 

 SEB SJ Scandic 
 Effekter Troligen fått 

förändrad relation, 

positivt resultat och 

fler kunder 

Närmre relationer 

med kunder. Kommit 

i kontakt med fler än 

huvudmålgruppen 

Förändrad relation, 

effektiv rekrytering, 

försäljning ökat  

Resultat För tidigt att se För tidigt att se om 

det är lönsamt, eller 

om en förändrad 

relation. 

Märkt av ökade 

försäljningssiffror, 

sänkta kostnader, för 

tidigt se lönsamt 

resultat 

 

I tabell 5.4 benämner alla tre fallföretagen att en fördel av användandet med sociala medier är 

att de får ökad försäljning. Vad som är en intressant iakttagelse av tabell 5.6 är att företagen är 

osäkra på och ännu inte kan se något tydligt resultat. Det är bara Scandic som vill uttala sig 

om att de sett tydliga resultat. Detta i form av att de har ökat sina försäljningssiffror samt 

sänkt sina kostnader.  
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SEB menar på att de troligen fått förändrad relation och fler kunder som en effekt av att de nu 

finns i de sociala medierna. Däremot är det svårt för SEB att veta om effekterna lett till en 

positiv relation eller negativ relation. Det är även svårt att avmäta om de lyckats utöka sin 

kundgrupp. SEB har även märkt av ett positivt resultat i sina tävlingar och kampanjer i form 

av positiva deltagarsiffror och god respons. SEB hävdar att det är för tidigt att se ett riktigt 

resultat ännu. Det är mer bara spekulationer från SEB:s sida om vilka resultat de fått. 

Anledningen till att de inte kunnat avmäta något resultat är att de inte funnits i de sociala 

medierna tillräckligt länge för att kunna säkerställa tydliga effekter eller resultat.  

SJ har märkt av att som effekt av sitt användande med sociala medier har företaget lyckats 

komma närmre sina kunder. Detta har märkts då SJ blir allt mer försvarade i de sociala 

medierna. Denna effekt ser företaget som en positiv och gynnsam följd av att de finns där. 

Däremot hävdar SJ likt SEB att det är för tidigt att se om en verklig förändrad relation har 

inträffat. Eftersom SJ blir försvarade av kunderna vilket de inte tidigare blivit, är det en 

spekulation om att en förändrad relation har inträffat, även om inte detta går att avmäta som 

ett tydligt resultat. Vad SJ vet säkert är att några av de som följer företaget via Facebook inte 

är direkta kunder till företaget, då de bor i utlandet, men ändå följer SJ. Detta tolkar företaget 

som att de har kommit i kontakt med fler kunder, eller potentiella kunder, än tidigare.  

Scandic är det enda av de tre fallföretagen som har sett ett resultat i form av ökade 

försäljningssiffror ifrån de olika erbjudanden de har på Facebook. Scandic kommer nu även 

närmre den specifika målgrupp, kvinnor 35-55 år, de haft som mål med de sociala medierna. 

Vad alla tre fallföretagen är överrens om är att det fortfarande är för tidigt att se om resultatet 

är lönsamt. Detta har att göra med att företagen inte använt de sociala medierna någon längre 

tid och därför inte vet hur de ska tolka resultaten. Däremot tror alla fallföretagen på ett 

positivt resultat i form av ökad försäljning, vilket går att se i tabell 5.4, men det slutgiltiga 

resultatet av användandet får framtiden utvisa.  
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6. SLUTSATSER 

I det avslutande kapitlet uppvisas de slutsatser som går att härleda från analysen. Här 

besvaras uppsatsens problemformulering och syfte. Det avslutas med förslag till fortsatt 

forskning och rekommendationer till fallföretagen. 

 

6.1 Slutsats 

 

För att påminna läsaren om studiens problemformulering uppvisas den åter igen, därefter 

introduceras uppsatsens slutsatser. 

 

Vad innebär användandet av sociala medier för fördelar och nackdelar för ett svenskt 

serviceföretag? 

Det har framkommit i vår uppsats att sociala medier är en ny och relativt outforskad trend. I 

analysen framkom det att de primära syftena med användandet av sociala medier för ett 

svenskt serviceföretag, är att det har ett stort antal användare och att det är en mediekanal som 

skapar tvåvägskommunikation, på ett nytt och revolutionerande sätt.  Sociala medier skiljer 

sig från traditionella kommunikations- och marknadskommunikationskanaler. Detta då 

användandet av sociala medier skapar ett nytt sätt för svenska serviceföretag att nå ut till samt 

få respons av fler kunder. Sociala medier ska inte ersätta användandet av nuvarande 

marknadskommunikation, utan istället ses som ett komplement till detta. Genom användandet 

av sociala medier kan svenska serviceföretag skapa en tvåvägskommunikation som kan 

utveckla bättre marknadskommunikation.  

 

Företag som med tidigare marknadskommunikation inte lyckats förmedla en 

tvåvägskommunikation mellan sig och sina kunder kan, som vi utifrån vår studie har 

konstaterat, med hjälp av fenomenet sociala medier skapa en tvåvägskommunikation på ett 

nytt sätt. Vi har identifierat att Facebook är det största sociala mediet som idag används av 

svenska serviceföretag. Facebook har miljontals användare och erbjuder möjligheten att skapa 

en dialog mellan företag och kund, där kunderna kan lämna kommentarer, respons samt 

feedback och därmed bidrar till en tvåvägskommunikation. Detta har lett till att Facebook 

borde vara ett naturligt val för serviceföretag, att använda sig av för att kunna skapa 

tvåvägskommunikation med fler kunder.  

 

Vi har utifrån vårt undersökningsresultat förstått att det finns ett flertal fördelar och nackdelar 

med att använda sociala medier för svenska serviceföretag.  Den främsta fördelen med sociala 

medier är att företagen kan skapa ett sätt för kunderna att kommunicera med serviceföretagen, 

och därmed skapa tvåvägskommunikation. Eftersom det finns ett stort antal användare av 

sociala medier kan företagen nå ut till och skapa en dialog med fler. Som en följd av detta 

syns varumärket i fler sammanhang, vilket kan bidra till att skapa ett starkare varumärke. Vi 

menar därför att om företagen sköter tvåvägskommunikation i sociala medier på rätt sätt 

kommer detta i sin tur att stärka varumärket, driva mer trafik till företaget och leda till att 

försäljningen ökar på sikt.  

 

En ytterligare fördel, vilket har framkommit utifrån vår empiriska undersökning, är att 

användningen av sociala medier, på rätt sätt, kan leda till nöjdare kunder. Vi anser att då 

serviceföretagen finns till i de sociala medierna kan de bemöta kunderna bättre. Kunder blir 

mer nöjda med svenska serviceföretag om de kan möta deras behov genom att finnas 

tillgängliga för dem, även i de sociala medierna. Vi anser att det är viktigt att serviceföretagen 
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förmedlar god service, vilket i sin tur även skapar nöjda kunder, detta genom användningen 

av de sociala medierna. Det har även framkommit i vår empiriska undersökning att med hjälp 

av sociala medier kan svenska serviceföretag förbättra sin resursfördelning inom företaget. 

Detta som en följd av att kundtjänsten kan besvara frågor snabbare via företagets 

Facebookprofil än via telefon. I och med att serviceföretag möter kundernas behov och där de 

befinner sig, har det lett till effektivare hantering av kundfrågor, vilket i sin tur innebär att 

företaget kan omfördela resurser och därmed bli mer kostnadseffektiva. Ett annat exempel på 

hur sociala medier har bidragit till bättre resursfördelning är att det kan skapa effektivare 

rekrytering, vilket även sparar in tid och resurser för företagen. Slutsatsen dras att dessa två 

fördelar, nöjdare kunder och bättre omfördelning av resurser, bör benämnas som fördelar med 

användandet av sociala medier, då det framkommer i vår insamlade empiri. 

 

En ytterligare fördel med användandet av sociala medier är att det har låga kostnader. 

Däremot kräver sociala medier tid och personal, vilket är kostnader för ett företag. Det är 

därmed inte kostnadsfritt att använda de sociala medierna trots de låga kostnaderna. Skall ett 

serviceföretag skapa en tvåvägskommunikation med kunder och möta deras behov, kräver det 

därmed tid samt personal och därmed underhållning från de svenska serviceföretagen. I och 

med att sociala medier har en stor mängd användare och ständigt har öppet leder det till 

snabba förändringar samt uppdateringar. Har inte serviceföretag tillräckligt med resurser för 

att alltid finnas tillgängliga på de sociala medierna, kan användningen leda till en nackdel i 

fall då serviceföretag inte kan möta ett eventuellt behov. Detta kan i sin tur leda till missnöjda 

kunder. Om företagen inte har tid eller personal att skapa en positiv tvåvägskommunikation 

kan användningen leda till nackdelar. Serviceföretag bör därmed vara aktiva inom de sociala 

medierna för att skapa fördelar med tvåvägskommunikationen. 

 

Utifrån analysen har vi dragit slutsatsen att ett serviceföretag behöver skapa en tydlig strategi 

för tillvägagångssättet med sociala medier. Detta då sociala medier kräver tid, personal och 

därmed engagemang, behöver serviceföretag arbeta fram en strategi för att inte detta arbete 

skall bli till en förlust. Vi finner att våra tre fallföretag startade upp användandet av sociala 

medier för att det verkade nytt och spännande, ett sammanhang de var mer eller mindre 

tvungna att finnas i. Nu när de funnits där en tid behöver de formulera tydliga riktlinjer för 

hur deras strategi och tillvägagångssätt faktiskt ska generera fördelar till företagen. Skall ett 

serviceföretag skapa en tvåvägskommunikation med kunder, kräver det i sin tur att de har 

formulerat strategier kring detta och tydliga riktlinjer för hur tvåvägskommunikationen skall 

skötas, för att inte sociala medier skall bli till nackdelar för serviceföretagen. 

 

Vi har funnit att då serviceföretagen inte har några tydliga strategier eller tillvägagångssätt, 

har de inte heller kunnat avmäta några tydliga effekter eller resultat med användandet. Det 

som har avmätts är därmed osäkert och svårtolkatpå grund av att det är nytt och att företagen 

inte har tydliga riktlinjer för vad de kan avmäta och hur de skall avmäta det. Däremot har vi 

funnit att våra fallföretag är positiva till framtiden och det resultat som sociala medier 

kommer att tillföra dem, när de väl har infört tydligare tillvägagångssätt och strategier. Detta 

då sociala medier är en ny och revolutionerande trend som är här för att stanna. 

Avslutningsvis kan vi utifrån vår problemformulering konstatera att sociala medier innebär ett 

nytt och revolutionerande sätt, att för svenska serviceföretag skapa en tvåvägskommunikation 

med ett stort antal användare. Genom sociala medier når serviceföretagen ut till fler 

användare och kan skapa nöjdare kunder. Detta för att serviceföretagen förmedlar en service 

till kunderna i form av att möta dem i en kanal där de kan föra en dialog. Vi har även 

identifierat att detta kräver tid och personal av företagen, för att kunna skapa denna 

tvåvägskommunikation, att inte kommunikationen dör ut och istället blir till en nackdel. Med 
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rätt strategi, resurser och tillvägagångssätt kan användandet av sociala medier skapa fördelar 

till svenska serviceföretag och stärka deras kommunikation och marknadskommunikation mot 

kunderna.  

6.2 Rekommendationer till fallföretagen 

 
Utifrån vår studie har vi konstaterat att fallföretagen saknar ett bra system för att mäta och 

följa upp sociala mediers resultat för företagen. Vi finner att företagen är i behov av tydligare 

strategi och tillvägagångssätt för att kunna göra uppföljningar och kunna förbättra kanalen 

ytterligare. 

 

Vi anser att fallföretagen bör försöka identifiera mätvariabler som styrker företagets effekter 

och resultat. För att kunna göra detta krävs det att företagen skapar en tydlig strategi för 

användande och vilka delmål företagen vill uppnå. Fallföretagen kan använda sig av 

kundundersökningar för att få fram hur kunderna vill att företagen ska utforma sina sociala 

medier i framtiden och genom detta skapa strategier kring användandet. Det är enligt vår 

mening för kunderna företagen finns till, därför är det viktigt att involvera dessa, även när en 

strategi och ett tillväggångssätt skall skapas. 

Avslutningsvis vill vi ge fallföretagen rekommendationen om att fortsätta använda sociala 

medier och främst Facebook. Framförallt för att stärka en tvåvägskommunikation med 

konsumenter och få fler nöjda kunder till företagen.  

6.3 Förslag till vidareforskning 

 

Vi vill dela med oss av de tankar som uppkommit under uppsatsens gång och presentera dessa 

i hopp om att det skall kunna leda till en intressant och inspirerande vidareforskning inom 

området sociala medier.  

 

Vår uppsats grundade sig enbart på att undersöka sociala medier ur ett företagsperspektiv. Till 

skillnad från vår uppsats kan en studie genomföras med syftet att ta reda på hur sociala medier 

som kanal uppfattas ur ett kundperspektiv.  Detta anser vi vara viktigt att undersöka för att ta 

reda på hur effektiv tvåvägskommunikation genom sociala medier är för konsumenten. 

 

Ett annat förslag till vidareforskning är att genomföra en undersökning om ett mindre 

serviceföretags användning av sociala medier. Eftersom vi endast undersökt större 

serviceföretags användning, fördelar och nackdelar, skulle det vara intressant att veta vilka 

resultat som mindre företag kan uppnå. Förslagsvis skulle även en jämförelse mellan stora och 

små serviceföretag kunna ge intressanta resultat. En studie med ett kvantitativt genomförande 

med fler företag skulle kunna ge mer generella slutsatser för användning, samt fördelar och 

nackdelar med sociala medier. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE TILL FALLFÖRETAG 

Personuppgifter 

1. Namn? 

2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Går det bra om vi använder ert namn i uppsatsen? 

Företagsfakta 

5. Hur många anställda har företaget? 

6. På vilka sätt marknadsför ni er på? 

7. Vad är företagets huvudmålgrupp? 

8. Hur marknadsför ni er mot dem idag? 

Sociala medier 

9. Hur definierar ni sociala medier? 

10. Vilka sociala medier använder ni idag? Varför använder ni de? 

11. Hur många arbetar med sociala medier på ert företag? 

12. Vad är syftet med att ni använder er av sociala medier? 

13. Vad är ert mål med användandet av sociala medier? 

14. Vad ser ni för fördelar med användandet av sociala medier? 

15. Vilka nackdelar ser ni i användandet av sociala medier?  

16. Ser ni något resultat av användandet av sociala medier? 

17. Hur stor är kostnaden för er att använda sociala medier? 

18. Anser ni att det är lönsamt att använda sociala medier, om ni jämför kostnader mot 

resultatet? 

Det primära sociala mediet 

19. Vilket är ert primära sociala mediet? 

20. Varför har ni valt att använda er av X? 

21. Vad vill ni uppnå med användandet av X? 

22. Vilken målgrupp vill ni nå ut till vid användandet av X? 

23. Upplever ni en förändrad relation med er målgrupp som en följd av att ni använder X? 

24. Hur mycket av er budget fördelar ni på X idag? 

25. Har X ersatt tidigare marknadsförings aktiviteter? 

26. Hur aktiva är ni på/med X? 

27. Vilka tjänster/funktioner använder ni er av på X? 

28. Vilka fördelar har ni märkt vid användandet av X? 

29. Vilka nackdelar har ni märkt av att ni använder X? 

30. Vilken respons har ni mött vid användandet av X? 

31. Hur hanterar ni negativ respons på X? 
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32. Har användandet av X lett till att ni når nya kundgrupper/breddar kundgruppen? 

33. Kan ni mäta konkreta resultat av ert användande av X? 

Framtidsfrågor gällande sociala medier 

34. Vad tror ni om sociala mediers framtid? 

35. Vad tror ni om sociala mediers framtid för er? 

 


