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Abstrakt 

 

Titel:   Företagsmingel i din dator  

– Hur sociala medier har påverkat marknadskommunikationen på 

tre svenska företag 

 

Författare:  Clara Bergenfelz och Julia Tungström 

 

Utbildning:   C-uppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap, 15 hp 

    Medier och kommunikation i teori och praktik, 180 hp 

    Högskolan i Halmstad 

 

Handledare:  Lennart Hast 

 

Examinator:  Ronny Severinsson 

 

Syfte: Att se hur sociala medier har påverkat tre svenska företags 

marknadskommunikation och vad verkningarna av detta har blivit. 

 

Metod:  Intervjuer, enkätundersökning, jämförande med tidigare forskning 

 

Nyckelord:  Marknadskommunikation, kommunikation via sociala medier, 

sociala medier, Word of Mouth, relation och dialog. 

 

Sammanfattning: 

I dagens samhälle ser vi fler och fler företag som vill att vi går med i deras Facebook-grupp 

eller blir deras följare på Twitter (sociala medier). Vi har undersökt hur detta har påverkat 

företagens marknadskommunikation och vad den allmänna konsumenten tycker om företag på 

sociala medier. Tack vare, eller på grund av, sociala medier är det numera vanligare med så 

kallad Word of Mouth (åsiktsspridning) via nätet och detta kan leda till både positiv och 

negativ kritik mot företagen. Det är även vanligare med ”Customer relationship management” 

som beskrivs som ett sätt att skapa relationer med olika intressenter, i vårt fall via Internet. 

 

Vi intervjuade kommunikationsansvariga på tre svenska företag, gjorde en enkätundersökning 

med de allmänna konsumenterna gällande hur sociala medier har påverkat företags 

marknadskommunikation och analyserade hur åsikterna skiljer sig åt. Av detta kom vi bland 

annat fram till att företags marknadskommunikation har påverkats av sociala medier men att 

det inte alls är lika vanligt att ungdomar följer företag på sociala medier som vi först hade 

trott.  
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1.1 Bakgrund 
 

Kommunikation via sociala medier är högaktuellt. Tack vare att det är gratis att använda 

sociala medier kan alla använda dem inom kommunikation och marknadsföring. Men hur har 

detta påverkat företag som valt att använda sociala medier? Har deras sätt att interagera med 

sina kunder, marknadsföra, visualisera sina produkter eller tjänster på nätet förändrats? 

 

Vi kommer att studera om och hur marknadskommunikationen på tre olika företag har 

förändrats tack vare, eller på grund av, sociala medier. Genom mail- och telefonintervjuer 

med kommunikationsansvariga på tre olika företag och enkätundersökningar med de allmänna 

konsumenterna kommer vi att se hur företagens kommunikation påverkas av sociala medier. 

Vi vill även ta reda på om marknadskommunikationen via sociala medier skiljer sig åt mellan 

företagen.  

 

1.2 Urval och presentation av studiens företag 
 

Vårt urval av företag är baserat på välkända företag som syns via sociala medier. Till en 

början var vår plan att jämföra två Internetbaserade företag emot två så kallade traditionella 

företag. Emellertid var det var inte det lättaste att få kontakt med företag. Resultatet är att vi 

har skickat mail med intresseförfrågan om att medverka i vår studie till en mängd olika 

företag. Vi har således använt oss av de svar vi har fått in och på så vis har urvalet av företag 

delvis varit slumpmässigt. Svaren kom från SVT, MTGTV och Bubbleroom, två i grunden 

traditionella företag och ett Internetbaserat.  

 

SVT - Är ett mediebolag som sedan 1956 har visat public service TV.  Från början hade de 

endast en kanal men numera syns de via sex olika kanaler som riktar sig mot olika 

målgrupper.  Catarina Wilson, chef för SVT:s företagskommunikation, anser att SVT har hela 

Sverige som målgrupp.
1
 

 

                                                           
1
 http://svt.se/2.60168/foretagsfakta ;  Catarina Wilson, 2011-12-12 
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MTGTV - Är ett kommersiellt mediebolag som är ägare till bland annat TV3 och TV6. De har 

funnits sedan 1987 och har under åren utvecklat både kanalerna och även TV-programmen. 

Joanna Hammar, mediechef på MTGTV, menar att de tidigare lade fokus på utomhusreklam 

men att de nu hittar största delen av sin målgrupp på sociala medier.
2
 

 

Bubbleroom – Är en webbshop som säljer kläder. Företaget började som ett magasin som 

senare skapade ett bloggnätverk. Företaget, i sin nuvarande form, bildades 2008 och har ett 

stort antal besökare på sin webbsida. Christian Resell, executive vice president för 

Bubbleroom, menar att bortsett från bloggarna som finns på deras sida är inte sociala medier 

något som tar stor plats i deras kommunikation.
3
 

 

1.3 Frågeformulering 

1.3.1 Hypotes 
 

Vår hypotes är att marknadskommunikationen på samtliga tre företag har påverkats och 

förändrats av sociala medier. Motivet bakom hypotesen är att det nu är lättare att skapa 

kommunikation som bygger relationer mellan företag, konsumenter och leverantörer då 

sociala medier ses som ett forum där relationer lättare skapas.
4
 Det behöver inte 

nödvändigtvis vara så att kommunikationen har utvecklats till det bättre eller blivit lättare, 

men relationsskapandet uppfattas som mer lätt tillgängligt nu än tidigare.  

 

Vi tror även att marknadskommunikationen på företag vars målgrupp tillhör 80- och 90-

talisterna har påverkats i större grad än de som har en äldre målgrupp. Detta på grund av att 

den ”yngre generationen”, även kallad för ”digital natives”, är född in i det årtionde där 

Internet och digitala medier ses som vardag.
5
  

 

1.3.2 Syfte och mål 
 

Syftet med vår studie är att se om och hur sociala medier har påverkat företags 

marknadskommunikation och om denna påverkan kan skilja sig mellan olika företag. Det har 

tidigare inom forskning beskrivits vilka sociala medier som ger företagen flest följare
6
 och hur 

företagen bör gå tillväga när de väljer ett socialt medium.
7
 Men följer företag dessa tidigare 

                                                           
2
 http://www.mtgtv.se/det-har-ar-mtg-tv/; Joanna Hammar, 2011-11-21 

3
 http://www.bubbleroom.se/info.aspx?intId=31; Christian Resell, 2011-12-05 

4
 Läs mer under definition av sociala medier 

5
 F. Kerrigan, G. Graham, 2010:303 

6
 Läs mer under definition av sociala medier 

7
 S. Brown, 2011:163-164 
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studiers slutsatser eller finns det andra anledningar till varför de befinner sig på sociala 

medier? Målet med studien är att se om och hur sociala medier kan påverka 

marknadskommunikationen på olika företag. Vi vill genom studien bidra med ett perspektiv 

där företags tankar om kommunikation via sociala medier jämförs med en grupp 

konsumenters uppfattning om det samma. 

 

1.3.3 Frågeställning 
 

Via sociala medier kan konsumenterna sprida vidare information, åsikter och bilder angående 

olika företag. Vi undrar om och hur detta har fått kommunikationen på företagen att påverkas. 

Vi kommer att inrikta oss på företagens marknadskommunikation för att analysera hur de 

använder och påverkas av sociala medier. Vi vill även studera allmänhetens generella syn på 

företags kommunikation via sociala medier. Uppsatsen kommer därför byggas på 

nedanstående frågeställning: 

 

 Har marknadskommunikationen på våra utvalda företag påverkats av sociala medier? 

(Enligt våra valda företag och allmänt enligt konsumenter) 

 Hur har sociala medier påverkat marknadskommunikationen för våra utvalda företag? 

(Enligt våra utvalda företag) 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vårt fokus ligger på tre olika företag: två medieföretag och ett företag som driver sin 

verksamhet på Internet. Vi har valt att begränsa vår studie till hur företagens 

marknadskommunikation ser ut, om och hur den har påverkats av sociala medier. För att på 

bästa sätt kunna jämföra våra resultat mot liknande verksamhet försökte vi välja företag som 

likande varandra, exempel medieföretag mot medieföretag. Dock så fick vi endast svar från 

ett Internetbaserat företag som kunde medverka i vår studie, så detta företag har jämförts mot 

mediebolagen. Vår studie och våra slutsatser kommer alltså enbart beröra dessa tre företag. 

Eventuella likheter hos andra företag kan förekomma men de kommer inte att behandlas i vår 

studie.  

 

1.5 Definition av sociala medier 
 

Sociala medier kan beskrivas som aktiviteter som förekommer genom teknologi och socialt 

samspel. Enligt Mark Meyer på Social Media Today är sociala medier en form av 

kommunikationskanal där syftet är att skapa relationer och förtroende mellan konsument och 
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producent.
8
 Det kan även ses som ett nätverk som har spridits mer och mer och blivit starkare 

tack vare webb 2.0. Skillnaden från den tidigare användningen av Internet (webb 1.0, där 

främst envägskommunikation förekom) är att interaktionen har ökat mellan individer, 

konsumenter och producenter och genom det har en flervägskommunikation utvecklats.
9
  

Interaktion via sociala medier ser vi inom uppsatsen som en mer djupgående kommunikation i 

jämförelse med den tidigare envägskommunikationen via TV och tidningar. 

 

De sociala medierna har gått från att vara endast sociala nätverk som skapar relationer mellan 

människor till att bli en drivande faktor inom marknadsföring och kommunikation. Eftersom 

att sociala medier har utvecklat webben till en två- eller flervägskommunikation kan det vara 

väldigt kundorienterat för företag att synas på sociala medier. Det gör att företaget på ett 

enkelt sätt kan sprida nyheter och uppdateringar inom företaget. Kunden får även en större 

möjlighet att enkelt kunna kontakta och uttrycka sina åsikter kring företaget. Sociala medier 

är något som ständigt uppdateras och det förutsätter att användarna också hänger med och 

uppdaterar sig inom mediet, vilket kräver tid och engagemang.
10

 

 

Inom denna uppsats kommer vi främst beröra sociala medier som Facebook, Twitter, 

YouTube och bloggar. Personer som regelbundet följer och har uppmärksammat företag på 

sociala medier kallas för följare. Med regelbundet menar vi i denna studie en gång i veckan 

eller oftare.  

 

1.6 Disposition 
 

Vi börjar med en beskrivning av vår frågeformulering med valda avgränsningar och vår syn 

på sociala medier inom arbetet. Härefter beskriver vi de teorier och definitioner vi har utgått 

ifrån när vi analyserat det insamlade materialet. Vi beskriver därefter metoderna för hur 

materialet samlades in.  

 

Efter en genomgång av det insamlade materialet, och det vi anser relevant inom ämnet, 

beskriver vi analysen om hur vårt material ter sig till de valda teorierna. Efter analysen 

kommer till sist vår egen diskussion gällande det samma och våra slutsatser av studien. 

                                                           
8
 http://socialmediatoday.com/index.php?q=SMC/61108; http://mindpark.se/vad-innebar-egentligen-sociala-

medier-13-fragor-och-svar/ 
9
 http://mindpark.se/social-utopi-och-web-20-digitala-trender/ 

10
 http://mindpark.se/vad-innebar-egentligen-sociala-medier-13-fragor-och-svar/ 
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I den här uppsatsen så fokuserar vi på hur marknadskommunikationen hos våra valda företag 

har påverkats av sociala medier. Vi har valt att beskriva kommunikationsteori
11

 och 

marknadskommunikationsteori.
12

 Vi beskriver även hur sociala medier syns inom forskning, 

vad som är positivt och negativt och hur företags nätbeteende generellt ser ut. 

Kommunikation via sociala medier skildrar vi därefter bland annat utifrån Lena Carlssons 

beskrivningar från boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier.  

 

Kommunikation är inte något konstant utan det är något som påverkas av bland annat sociala, 

individuella eller tekniska faktorer.
13

 Vi har därför fördjupat teorierna inom kommunikation 

via sociala medier med så kallad ”Customer relationship management”, hur företag skapar 

relationer till sina konsumenter, och ”Customer involvement management”, hur 

konsumenterna har kommit att påverka företags produkter och tjänster i större grad. 

 

2.1 Kommunikationsteori 
 

Kommunikation är något som i större utsträckning har blivit allt mer betydande inom olika 

områden. Det handlar ofta om att organisationer, företag och ledare numera har ett större 

intresse i att kunna kommunicera korrekt både utåt och även inom organisationen. Detta är 

givetvis något som ställer betydligt större krav på att PR och kommunikationen ska fungera.
14

  

 

Kommunikation är något som ligger i ständig utveckling och det har alltid varit viktigt för 

organisationerna att vara uppdaterade inom ämnet men hittills har ingen utveckling varit så 

betydelsefull som i dagsläget med sociala medier. Tidigare har kommunikationen inom 

organisationer använts mycket med syfte att påverka konsumenterna istället för att 

kommunicera med konsumenterna.
15

 Efter sociala mediers intåg har synen på kommunikation 

                                                           
11

 L. Larsson, 2008 
12

 R. Mårtensson, 2009 
13

 L. Larsson, 2008:14 
14

 A.a. s. 13 
15

 A.a. s. 19-20 
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radikalt ändrats och många fokuserar på relationskapandet istället för information.
16

 Men det 

finns ännu en faktor som bidrar till ändrad syn på kommunikation. Den handlar om synen på 

att bemöta kritik. Istället för den tidigare formen av påverkanskommunikation uppmanas nu 

företagen att skapa relationer och starkare band med sina konsumenter.
17

 Kommunikationen 

förändras hela tiden och tack vare teknikens utveckling skapas nu nya möjligheter som gör att 

den enskilda individen kan kommunicera med organisationen istället för endast tvärtom. 

 

2.2 Marknadskommunikation 
 

Marknadsföringsforskaren Rita Mårtensons använde 2009 uttrycket ”från producerande till 

kommunicerande företag”
18

 något vi kan knyta till hur marknadskommunikationen idag ofta 

ser ut tack vare sociala medier. Hon beskriver även att marknadskommunikationen är till för 

att ge mervärde åt företaget, genom deras produkter och tjänster. För att 

marknadskommunikationen ska ske så effektivt som möjligt krävs det att man vet vad kunder 

och andra intressenter till företaget efterfrågar och hur deras intresse gällande företaget ser ut. 

Dock är marknadskommunikationen oftast riktad mot företagets konsumenter, kallat B2C, 

business to customer.
 19

  

 

En form av marknadskommunikation som kan vara till hjälp i dessa fall är strategiskt 

varumärkesbyggande. Det som främst måste finnas i åtanke är att allt företaget gör förmedlar 

ett budskap och detta kan påverka varumärket och hur konsumenterna tar emot 

marknadskommunikationen.
20

 Att ett företag till exempel skulle välja att inte besvara negativ 

kritik skulle kunna skada företagets varumärke.  

 

Marknadskommunikationens kanaler är något som kan skifta och kommunikationen kan äga 

rum via många olika fora och media.  Genom dessa nya kanaler, som sociala medier räknas 

till, blir kommunikationen istället sedd som C2C – customer to customer där budskap och 

information om företag från konsumenter eller samhälle når kunder eller potentiella kunder 

till företaget.
21

 Detta sker allt oftare i nätbaserade forum där kunder hittar varandra för att 

diskutera företaget, vilket även ses som en form av två- eller flervägskommunikation. 

 

                                                           
16

 Catarina Wilson, 2011-12-12 
17

 L. Larsson, 2008:21; läs mer under Customer relationship management 
18

 R. Mårtenson, 2009:17 
19

 A.a. s. 18-19 
20

 A.a. s. 43, 45 
21

 A.a. s. 19 
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2.3 Sociala medier inom forskning 
 

Det sägs att aldrig tidigare har vi människor varit så omättliga på kommunikation och 

information som nu. Sociala medier har skapat olika plattformar där människor samlas för att 

utbyta information, diskutera eller träffas. Det finns även chans för många att på ett väldigt 

effektivt sätt sprida sina egna åsikter via sociala medier. Genom att uttrycka sig kring något 

på Facebook eller liknande webbplatser får många vänner snabbt reda på vad som skrivits.  

 

Kaplan och Haenlein (2010) beskriver sociala medier som ”en grupp av Internetbaserade 

applikationer som bygger på ideologiska och teknologiska byggstenar inom webb 2.0, och det 

möjliggör skapandet och utbytandet av användargenererat innehåll”.
22

 I vår studie kommer vi att se 

på sociala medier med ett liknande synsätt där Internetbaserade applikationer uppfattas som 

förenklade sätt att sprida sitt material via de sociala medierna. Exempel på detta kan vara 

datorprogram som Flash som möjliggör visandet av videos eller iPhones program Instagram 

som förenklar delandet av bilder. Med andra ord bygger webb 2.0 till största del på sociala 

medier och användargenererat innehåll.
23

 Detta är även en del av beskrivningen som vi 

kommer följa i vår studie.  

 

Tidigare forskning visar på att sociala medier har öppnat många nya dörrar för företag att 

kommunicera med sina konsumenter. Företag har inte längre kontroll över informationsflödet, 

information sprids snabbare än tidigare på både gott och ont. De som till största del står för 

spridandet är konsumenterna som med några knapptryck kan sprida information vidare till 

alla sina vänner och läsare. De sedvanliga förutsättningarna som tidigare funnits mellan 

konsument och företag har till stor del förändrats. Det kan vara svårt att skilja på vem som 

egentligen styr över informationsflödet och gränsen mellan producent och konsument suddas 

allt mer ut.
24

 Detta kan ses som en form av ny demokrati där makten över kommunikationen 

numera ligger hos den breda massan istället för hos företag eller myndigheter.
25

  

 

Sociala medier har utan tvivel skapat många nya möjligheter för både företag och allmänheten 

att kommunicera och interagera med varandra. Däremot finns det experter som tror att dessa 

nya kommunikationsvägar utgör ett hot mot olika branscher eftersom att allmänheten kan 

uttrycka sig hämningslöst och amatörmässigt om både produkter och företag. Andra menar att 

det är bra att även konsumenterna kan komma till tals mer obehindrat och oredigerat än förut. 

                                                           
22

 Vår översättning, A. M. Kaplan, M. Haenlein 2010:61 
23

 A.a. s. 60-61 
24

 L. Hast & E. Ossiansson, 2008:17; läs mer under Customer involvement management 
25

 A.a. s. 2008:20 
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Det skapar en mer nyanserad och ärlig bild av företag och produkter som företag kommer 

kunna dra nytta av i slutändan.
26

 

 

2.3.1 Positivt och negativt med sociala medier enligt forskning 
 

Sociala medier är ett relativt nytt fenomen som tar allt större plats i människors liv och på 

Internet. Tidigare inom företag betraktades kommunikation endast som en 

envägskommunikation. Eftersom att konsumenterna numera finns ett knapptryck bort anser 

fler företag att det är ett smart strategiskt val att skapa en flervägskommunikation via sociala 

medier. Det här gör att företagen uppfattas som mer närvarande av konsumenterna, det blir 

även väldigt enkelt att sprida nyheter och erbjudanden till den breda massan.
27

 

 

Det som pågår via sociala medier är kommunikation och marknadsföring under annorlunda 

former än tidigare. Vänner sprider snabbt vidare olika budskap till sina vänner och genom att 

nämna olika produkter eller företag så sprids kommunikationen vidare. Medlemmar på olika 

sociala medier agerar omedvetet som ambassadörer för företagen. Facebooks ägare Mark 

Zuckerberg presenterade denna form av marknadsföring som “Inget påverkar en person mer 

än en rekommendation från en vän denna litar på”.
28

 Det här är givetvis en enorm fördel för 

företagen som får positiv marknadsföring utan kostnader och enkelt kan sprida sina budskap.  

 

Men med den stora fördelen att ha tvåvägskommunikation med sina konsumenter förekommer 

även problem som inte tidigare funnits. Enligt Hast (2010) får företag även stora problem med 

sociala medier eftersom att negativa budskap sprids lika fort som positiva. Helt plötsligt kan 

konsumenter vända sig direkt till företaget med sina klagomål och i samma stund sprida den 

dåliga kritiken vidare till sina vänner endast genom ett knapptryck.
29

  När ”boomen” av 

sociala medier slog ner och företag valde att lägga stor del av sin kommunikation bland 

sociala medier var det få som hade en strategisk plan angående hur de skulle kunna möta den 

nya sortens kritik. Hast menar att det kan vara farligt att missbedöma värdet i denna form av 

kritik, bland annat genom att även journalister kan se vad som skrivs på de sociala medierna 

och något av nyhetsvärde kan snabbt bli offentligt.
30

  

 

                                                           
26

 A.a. s. 22-23 
27

 L. Hast, 2010:3 
28

 Mark Zuckerberg i L. Hast & E. Ossiansson, 2008:32 
29

 L. Hast, 2010:3 
30

 Ibid 
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Sammanfattningsvis har sociala medier en både positiv och negativ aspekt för ett företag. För 

att lyckas via sociala medier måste det finnas ett fungerande sätt att hantera både den negativa 

och den positiva kritiken som kommer att uppstå. Sociala medier har gett upphov till en 

flervägskommunikation och de företag och organisationer som väljer att använda sig av denna 

form av kommunikation måste vara förbereda på att i tid besvara eventuell kritik för att slippa 

skapa en ofrivillig "snackis".
31

 

 

2.3.2 Vad säger forskning om företags generella nätbeteende 
 

Jansen et al (2011) menar att det som företag generellt kan tjäna på genom att finnas på 

sociala medier är att de kommer i kontakt med sin målgrupp och kan skapa relationer.
32

 Att 

störst fokus oftast ligger på den yngre generationen märker vi på Jansen et als ordval:  

 

…businesses must consider the youth market to be a crucial 

demographic.
 33

 

 

Företagskommunikation eller marknadskommunikation via sociala medier är ett relativt nytt 

fenomen där forskning pågår.
34

 Jansen et al anser att de sociala medierna för företag är en 

säker marknad då det är lätt att sprida information eller leta upp information om sina 

målgrupper, konsumenter eller användare och att kommunicera med dem.
35

 Till företagens 

fördel anser även Jansen et al att ”ju starkare anknytning och ju mer engagerade människor är 

via sociala medier, ju mer villiga är dem att knyta kontakt eller bli supporter av ett företag 

eller varumärke”.
36

 

 

Som marknaden ser ut idag anser Gonzalez och Chiagouris (2007) att det krävs av företagen 

att de finns på sociala medier och att de är up-to-date med de senaste teknologierna gällande 

marknadsföring via nätet. De menar även att företag som fokuserar på den Internetbaserade 

kommunikationen har ett stort försprång gentemot de som inte satsar lika hårt.
37

 De beskriver 

det så här: 

 

                                                           
31

 Ibid 
32

 Läs mer: Customer relationship management 
33

 Jansen et al. 2011:121 
34

 Ibid 
35

 A.a. s. 122 
36

 A.a. Vår översättning, s. 134 
37

 J. Gonzalez & L. Chiagouris, 2007:62 
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The Internet has become one of the most powerful sources of competitive 

advantage, especially in the global markets. Companies are now adopting 

Internetbased strategies to support business development as part of their 

normal operations.
38

 

 

2.4 Kommunikation via sociala medier 
 

Sociala medier började som olika mötesplatser för människor på Internet. Via olika typer av 

kanaler kunde personer uttrycka sig och konversera med varandra som i ett jättestort mingel.
39

 

Till en början var det framför allt privatpersoner som minglade på Internet och i dag befinner 

sig över två miljoner svenskar på Facebook och det visas miljontals olika YouTube klipp 

varje dag. Oavsett syn på sociala medier så blir det allt svårare att förneka att många blivande 

konsumenter och ambassadörer finns just där och kanske är det därför som fler och fler 

företag väljer att finnas, och mingla, på de sociala medierna.
40

 

 

Den största skillnaden mellan traditionella medier och sociala medier är att sociala medier 

lättare skapar en två- eller flervägskommunikation. Det är via denna flervägskommunikation 

som företag har möjlighet att skapa en relation med sina konsumenter, något som är ett bra 

komplement till den vanliga kommunikationen. Det skapar en ny kommunikationskanal till 

företagen.
41

 Det kan även det vara ett väldigt effektivt sätt att hitta nya konsumenter eller 

synas som nytt företag, till exempel som företaget Ung Cancer som har byggt upp hela sin 

verksamhet kring sociala medier.
42

 

 

För företagen ligger den mest positiva aspekten angående sociala medier i möjligheterna till 

en grundlig omvärldsbevakning. Alla är sina egna producenter på Internet och allting sker 

öppet. Företagen har möjlighet att ta del av konsumenter och blivande konsumenters åsikter 

via nätet.  Konsumenter har också getts den möjligheten att sprida vidare sina upplevelser av 

företaget. Claes Eliasson, presschef på McDonalds, uttrycker sig så här om sociala medier:
 
 

 

Vi [McDonalds] har 413 000 gäster varje dag och idag innebär det att vi har 

besök av 413 000 journalister.
43

  

                                                           
38
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39
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40
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43
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2.4.1 Word of Mouth & Word of Mouth Marketing 
 

Uttrycket Word of Mouth, WOM, (sv. åsiktsspridning) grundar sig i begreppet "mouth to 

mouth" som handlar om att rykten och åsikter sprids ifrån en person till en annan. WOM är en 

utvecklad version av detta och handlar om att en person kan sprida sina personliga budskap 

och åsikter till ett helt nätverk av vänner via Internet. Vanligen sprids åsikterna till blivande 

konsumenter via muntlig kommunikation eller nätverk.
44

 Det här är något som företag vill 

utnyttja genom att själva delta i de sociala medierna för att sprida sina budskap till 

medlemmar och läsare online. Förhoppningen är att skapa en positiv ”snackis” inom de 

sociala medierna så att företagets sympatisörer eller följare sprider företagets budskap vidare. 

Det här sättet att sprida budskap på är otroligt effektivt för företag som snabbt vill få ut sitt 

budskap till många potentiella kunder.
45

 WOM ger konsumenten större makt än tidigare att 

sprida sina upplevelser kring service, intryck och personliga erfarenheter med företaget. För 

företaget kan detta vara ett mycket marknadseffektivt sätt att nå sina konsumenter. Detta 

betyder dock även att alla har möjligheten att sprida information via sociala medier vilket 

leder till att konsumenter och allmänheten i stort måste vara mer källkritisk mot information 

på Internet. 

 

När redan existerande kunder rekommenderar produkter eller tjänster kan de liknas vid 

ambassadörer för företaget. Det finns forskning som visar att tillväxten hos företagen ökar 

mest när "ambassadörerna" sprider positiva budskap om företagen. Positiv Word of Mouth 

kan med andra ord ses som en form av kundnöjdhet som sprids vidare till potentiella 

konsumenter.  

 

Word of Mouth Marketing (WOMM) är ett marknadsföringssätt som har utvecklats tack vare 

WOM och när sociala medier har vuxit sig större. Vanligtvis fungerar WOMM genom att 

företagen antingen gör reklam för sig själva via sociala medier (positiv WOM), eller att de 

anlitar någon av sina företagsambassadörer att hjälpa dem. En sådan ambassadör kan vara en 

konsument som ofta köper företagets varor eller använder deras tjänster och har ett stort 

kontaktnät på Internet.
 46 
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2.4.2 Customer relationship management och Customer involvement management 
 

Customer relationship management (sv. kundrelationsskapande) beskriver hur företag arbetar 

för att göra sina kunder nöjda. Fokus ligger på hur relationen mellan företag-kund eller 

företag-leverantör fungerar. Detta kan ses som att skapa positiv WOM eller kundnöjdhet då 

företaget lägger tid på att skapa en positiv relation till sina intressenter.
47

 Konsumenterna får 

möjligheten att interagera med företaget på ett helt annat sätt än tidigare. Det gör att kunden 

blir mer involverad i företaget än tidigare. Detta kallas för Customer involvement 

management (sv. kundmedverkansskapande) och är högaktuellt för företag som driver 

kommunikation via sociala medier.
48

  

 

Som tidigare nämnt så är interaktionen företag-kund något stort och konsumenterna ses inte 

enbart som konsumenter utan även som medproducenter. Detta har haft stor inverkan på 

företag att förändra sin tidigare kommunikation till att låta konsumenterna vara med och 

påverka inom företaget.
49

 Ett exempel på detta är Nike som driver konsumentproducent 

märket NikeID där konsumenten själv får designa sina skor eller väskor.
50

 

 

2.5 Sammanfattning 
 

Enligt forskning kan vi se att sociala medier är till stor nytta för företags relationsskapande 

med sina intressenter och om det hanteras rätt kan det leda till att positiv WOM sprids. Men 

det är dock lika enkelt att sprida negativ WOM. Av våra teorier att döma är det även allt 

vanligare att företag går med i sociala medier, vilket Jansen et al (2011) menar att företagen 

endast kan tjäna på.
51

 I metodavsnittet nedan kommer vi gå igenom hur vi tog reda på om våra 

utvalda företags marknadskommunikation har påverkats av sociala medier och om de anser att 

de har tjänat på att finnas på sociala medier. För att skapa en tydligare bild av hur viktigt 

sociala medier egentligen är inom kommunikation har vi valt att ta reda på vad den allmänna 

konsumenten har för åsikter om företag på sociala medier.  

                                                           
47
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Här presenteras val av metod och vilka typer av intervjuer och enkäter som har tillämpats i 

studien. Inom forskningsmetoden intervjuer finns det en mängd olika typer av intervjuer och 

dessa typer skiljer sig avsevärt från varandra.
52

 Det är viktigt att tänka igenom val av intervju 

för att få det bästa och mest trovärdiga resultatet. Vi har valt att använda oss av enkäter och 

semistrukturerade- och datorstödda intervjuer.  

 

3.1 Val av metod 
 

För att se hur sociala medier har påverkat marknadskommunikationen på våra utvalda företag 

har vi gjort mail- och telefonintervjuer med huvudansvariga på de olika företagen med frågor 

om eventuell förändring och tankar angående marknadskommunikation och sociala medier. 

För att kunna jämföra detta material har vi även gjort en enkätundersökning med en grupp 

människor som vi kallar för konsumentgruppen, detta för att ta reda på deras åsikter om 

företag på sociala medier. Stämmer konsumenternas bild överens med bilden som de 

intervjuade på företagen ger eller går åsikterna isär? För att knyta ihop våra resultat från 

intervjuerna och enkäterna har vi dragit paralleller till tidigare forskning och till våra tidigare 

nämnda teorier.  

 

Efter vår presentation av metod vill vi presentera den vetenskapliga synen på intervjuer som 

forskningsmetod och där efter följer en generell beskrivning om vad intervju innebär i vår 

studie och vad som utmärker de specifika valen av metod.     

 

3.2 Vetenskapligsyn på metod 
 

Inom forskningsvärlden finns det en delad syn på de olika kvalitativa metoderna. Vår studie 

bygger på intervjuer som vetenskaplig metod. Kritiken från den kvantitativa forskningen 

angående denna metod är stark. Det finns många argument mot att kvalitativa intervjuer inte 

är en objektiv och trovärdig forskningsmetod att använda. Dock finns det röster inom 

                                                           
52
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forskning som starkt förespråkar intervjuer som forskningsmetod.
53

 Rolf Lundin, professor i 

företagsekonomi, uttryckte sig så här 2009: 

 

… när man inte kommer vidare i sitt material då måste man ut och göra 

intervjuer. Det är det enda sättet att få insikt i vad vi håller på med.  

 

Dock är intervjuer något som blir allt mer vanligt och förespråkat inom den kvalitativa 

forskningen. Intervjun ger en mängd möjligheter att på ett effektivt sätt reflektera kring de 

flesta samhällsproblem och fenomen. Som nämnt ovan är forskarens objektivitet ständigt 

ifrågasatt och intervjuarens uppfattning av svaren de får ifrågasätts. Den intervjuade kan 

exempelvis ge ett väldigt mångtydigt svar som går att uppfatta på olika vis och det kan 

påverka forskningsresultatet.
54

  

 

3.3 Intervjuer 
 

En intervjuform som forskare kan använda sig av kallas för semistrukturerade intervjuer. I 

denna intervjuform får forskaren möjlighet att ställa frågor och sedan följa upp svaren med 

följdfrågor. Det kan beskrivas som en "mellan version” av strukturerade intervjuer och 

djupintervjuer.
55

 

 

Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform där forskaren ställer öppna frågor och låter 

den intervjuade själv styra samtalet. Dock utgår forskaren hela tiden från sina egna frågor och 

det finns ett begränsat utrymme för den intervjuade att lyfta fram sina egna perspektiv.
56

 Detta 

är en passande metod som kan användas för att hämta information. För att få detaljerade och 

tydliga sanningsenliga svar på våra intervjuer valde vi den här typen av metod.
57

  

 

3.3.1 Datorstödda intervjuer 
 

Datorstödda intervjuer handlar om att genomföra en intervju via mail eller chatt, det vill säga 

helt utan mänsklig kontakt. Intervjuaren kan välja att skriva en fråga i taget eller att skicka ett 

helt formulär med frågor.
58

 Dessa typer av intervjuer har under den senaste tiden ökat allt mer 

inom forskarvärlden, bland annat på grund av att det underlättar att få kontakt med människor 
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som befinner sig utom rimligt geografiskt avstånd
59

 som i vårt fall. Dock så finns det negativa 

aspekter med tillvägagångssättet. Datorstödda intervjuer kräver bland annat att både 

intervjuaren och att den som intervjuas är duktiga på att uttrycka sig via text för att undvika 

missförstånd. Dessutom finns det ingen möjlighet för intervjuaren att analysera 

intervjupersonens kroppsspråk eller sätt att uttrycka sig, risken att viktiga detaljer uteblir är 

större. Detta gör att intervjun endast kan analyseras via de färdiga svar som forskaren får ta 

del av. En positiv aspekt kring detta är att många upplever det enklare att uttrycka sig och 

vara mer öppna i en intervju där de inte behöver möta forskaren. Därtill underlättar det arbetet 

för forskaren som inte behöver tänka på att transkribera intervjun, eftersom att den är helt 

färdigskriven och klar.
60

 

 

3.3.2 Tillvägagångsätt – intervjuer  
 

Vi skickade först ut inledande intervjufrågor av kvalitativ karaktär via mail till 

huvudansvariga på våra utvalda företag. Av våra tre utvalda företag valde två stycken att 

svara på dessa frågor innan vi gjorde telefonintervjuer med följdfrågor. Vi hade egentligen 

velat göra intervjuerna ”face-to-face” för att lättare kunna styra över situationen där frågorna 

blev besvarade men på grund av tidsbrist fick intervjuerna istället tas via mail och telefon. Vi 

ställde samma grundfrågor till alla företag för att underlätta för oss vid ett jämförande.
61

 Efter 

att vi hade analyserat mailsvaren gjorde vi våra telefonintervjuer med följdfrågor, samt 

intervjuade det sista företaget, detta för att få en bredare bild över företagens 

kommunikation.
62

 Under våra resultat har vi även valt att presentera både material från 

intervjuerna som stödjer vår hypotes men även sådant som gav intryck av att gå emot den. 

Detta för att ge transparens och trovärdighet åt vårt material.
63

 När vi strukturerat upp vårt 

analysmaterial skickade vi även delar av texten och citat till berörda parter för granskning och 

eventuell ändring. Detta för att se att vi hade tolkat dem rätt. 

 

3.4 Enkäter 
 

Vid utformandet av vår konsumentenkät utgick vi från Jan Trosts bok Enkätboken (2007) där 

det utförligt beskrivs vad en forskare bör veta inom enkätutformning. Vi valde en mix av 

kvalitativa- och kvantitativa frågor, detta för att vår studie kräver mer utvecklade svar än vad 
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endast kvantitativa frågor kan ge.
64

 Vi ville att frågorna skulle styrka vår studie och ge svar åt 

vår frågeställning. Det finns som nämnt i inledningen inget korrekt svar på våra ställda frågor. 

Därför kan man inte enbart beskriva vår studie med siffror, utan känslor och ordval har en 

tyngd i vårt arbete.
65

  

 

Vi valde att dela ut enkäter till en grupp människor som vi kallar för konsumentgruppen. 

Detta för att se hur en grupp konsumenter tänker kring företags marknadskommunikation och 

den eventuella påverkan av sociala medier. Enkäterna gav oss en större inblick i hur 

förhållandet mellan konsumenter och företag är, de skapade även en kreativ inblick i ämnet 

där olika åsikter lyfts. I våra enkäter var frågorna uppbyggda på så vis att frågorna rörde den 

generella bilden och alltså inte enbart om våra utvalda företag. Detta för att se hur 

konsumenter och gemene mans allmänna bild över kommunikationens påverkan ser ut. Vi 

anser att det är viktigt att knyta företagens perspektiv till ett konsumentperspektiv för att se 

om företagens bild över en eventuell förändring ses på liknande vis av konsumenterna. Det är 

detta som breddar bilden över hur företagens marknadskommunikation ser ut från en annan 

synvinkel och tas emot av konsumenterna.  

 

En av våra enkätfrågor (tycker du att det är viktigt att företag finns på sociala medier?) har vi 

dock i efterhand förstått kunde tolkas och besvara på två olika sätt; är det viktigt att företag 

finns på sociala medier för dem, eller för dig?
66

 Detta är givetvis något som kan påverka 

validiteten i vår forskning. Vi har valt att tolka våra respondenters svar på frågan att det är 

viktigt för dem personligen. 

 

3.4.1 Tillvägagångsätt – enkäter 
 

Vi utförde ett strukturerat icke-slumpmässigt urval och i vårt fall fick ett så kallat 

bekvämlighetsurval fungera. Urvalet är strukturerat på så vis att vi började med att skicka ut 

ca 100 enkäter via mail och Facebook där vi försökte uppnå ett brett åldersspann och en jämn 

könsfördelning. Bortfallet blev dock så pass stort att vi senare valde att dela ut enkäterna 

personligen. Vi valde att dela ut enkäterna på Halmstads statsbibliotek en vardag. Först 

delades hälften av enkäterna ut för att sedan kunna gå igenom antal manliga/kvinnliga 

respondenter samt hur åldersspannet såg ut. Därefter delades resterande enkäter ut för att få ett 

så brett åldersspann som möjligt och för att få en så jämn könsfördelning som möjligt. På så 
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vis kan vårt urval ses som icke-slumpmässigt.
 67

 Vårt urval är inte representativt för Sveriges 

befolkning utan är endast till för att visa en generell bild av konsumenters åsikter.  

 

På grund av bristen på tid och pengar fanns inte möjligheten att göra ett djupare och mer 

representativt urval. Då vi är människor gör vi val utifrån hur gamla personerna vi träffar ser 

ut att vara, hur stressade de ser ut eller liknande. Därför kan urvalet inte heller ses som 

slumpmässigt. Vi valde sedan att koda vårt insamlade material utifrån en mall där de 

kvalitativa frågorna var för sig och de mer kvantitativa för sig.
68

 

 

Utav 161 utdelade enkäter fick vi 50 svar. Vi tror att bortfallet blev så pass stort på grund av 

att ämnet är något som många känner att de inte är insatta i. Vi försökte att sprida enkäten till 

ett brett åldersspann mellan 16 till 60 år (fick svar mellan 19-53 år) detta för att få en så 

generell och bred bild som möjligt. Det insamlade enkätmaterialet är dock litet i jämförelse 

till hur många som använder sociala medier men det ger oss ändå en bild över hur en liten 

grupp konsumenter tänker gällande företagskommunikation via sociala medier.  

 

3.5 Tidigare forskning 
 

För att stärka vår studie ytterligare och för att knyta ihop (triangulera) vårt material mot redan 

befintligt material har vi valt att dra paralleller till tidigare forskning. Denna forskning rör 

publicerade artiklar och litteratur inom ämnena kommunikation, sociala medier och även 

inom e-handelsämnet, som vi tidigare tog upp i vår teoridel. Genom att visa på likheter till 

tidigare gjord forskning kan det ses som lättare att generalisera vårt material och våra resultat 

och det ger en bra grund åt vår studie.
69

 

 

3.6 Sammanfattning 
 

Vi intervjuade total tre kommunikationsansvariga på tre olika företag för ta reda på åsikter 

kring företagens marknadskommunikation och hur de har påverkats av sociala medier. Vi 

genomförde även en enkätundersökning för att se om företagens åsikter stämmer överrens 

med den allmänna konsumentens. För att ge svaren mer tyngd och för att se hur företagens 

och konsumenternas åsikter skiljer sig jämförde vi i vår analys nedan konsumenternas 

(enkätrespondenternas) och de intervjuades svar mot tidigare forskning. 
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4.1 Våra intervjuer – resultat 
 

Vi vill här presentera vår analys och resultatet av vår studie. En av frågorna vi ställde till 

företagen var när de började med sociala medier. Vi reflekterade där efter om det kunde 

knytas till hur de har påverkats av sociala medier (om de befunnit sig på sociala medier kort 

eller lång tid). MTGTV började använda sociala medier i januari 2011. SVT har funnits på 

sociala medier något år längre än så. Till skillnad från Bubbleroom som började sin 

verksamhet som ett magasin, som bildade ett bloggnätverk och som till sist startade en 

webbshop.
70

 

 

Företagens marknadskommunikations påverkan av sociala medier 
 

I intervjun började vi med en fråga om hur de intervjuade ser på företagets 

marknadskommunikation och dess påverkan av sociala medier. Av våra svar att döma så har 

samtliga av våra tre företags kommunikation påverkats av sociala medier. Catarina Wilson, 

chef för företagskommunikationen på SVT, svarade såhär: 

 

Det nya digitala kommunikationssamhället har påverkat SVT väldigt 

mycket och kommer att fortsätta påverka oss för all framtid. Det kräver att 

vi anpassar oss efter våra tittares behov.
71

 

 

I likhet med vad Joanna Hammar, mediechef på MTGTV svarade: 

 

Tidigare så låg fokus på de större kampanjerna på trailer och 

utomhusreklam. Idag finner vi att målgrupperna finns mer och mer online 

och att det är där vi träffar dem mest kostnadseffektivt.
72

 

 

På frågan om det mest effektiva sättet att nå deras målgrupp anser Wilson att det är trailring 

(att visa trailers). Wilson menar att detta främst beror på att brytpunkten inte nåtts ännu, 
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gällande hur många som använder/ser på TV eller sociala medier.
73

 Även Christian Resell, 

executive vice president för Bubbleroom, anser att TV-reklam är det som når flest 

människor.
74

  

 

Wilson gör skillnaden mellan hur SVTs marknadskommunikation och hur företagets arbete 

med sociala medier har förändrats och påverkats. Hon tar även upp den största skillnaden 

mellan 1956, när SVT startade, och nu 2011; tidigare så talade SVT till sina tittare, nu 

interagerar de i större grad via bland annat sociala medier.
75

 Däremot menar Hammar att 

MTGTV:s fokus numera ligger på online-reklam och att de lägger mer och mer investeringar 

på sociala medier eftersom att deras målgrupp finns där.
76

  

 

Resell anser att möjligheterna för dialog har ökat och att det är den främsta förändringen av 

kommunikationen. Han påpekar dock att även om det framför allt ses som en möjlighet att 

sociala medier finns så är det även en väldigt stor risk med att företagets kunder kan 

kommunicera i den grad som nu sker.
77

 Detta framför allt om företagen missköter sig
78

 

(negativ WOM). Wilson svarade att redan de första bloggarna förändrade och påverkade 

SVT:s kommunikation genom att det var fler som öppet kunde gilla eller ogilla det SVT 

sänder och att fler åsikter blev synliga. Hon anser att tack vare sociala medier syns tittarnas 

åsikter på ett helt annat sätt och det har blivit enklare att kommentera eller gilla något som 

SVT gör.
79

  

 

Sociala medier som en del av företagens marknadskommunikation 
 

För att se ytterligare hur våra utvalda företags marknadskommunikation har påverkats av 

sociala medier frågade vi om sociala medier är en stor del av deras marknadskommunikation. 

Hammar anser att det är en ganska stor del av MTGTV:s kommunikation då fler och fler 

medieinvesteringar sker i sociala medier.
80

 Wilson å andra sidan säger att SVT i sin 

marknadsföring lägger mer resurser på trailring än på sociala medier, men att sociala medier 

successivt ökar sin betydelse.
81

  

 

                                                           
73

 Catarina Wilson, 2011-12-12 
74

 Christian Resell, 2011-12-05 
75

 Catarina Wilson, 2011-11-27 
76

 Joanna Hammar, 2011-11-21 
77

 Christian Resell, 2011-12-05 
78

 Christian Resell, 2011-12-20 
79

 Catarina Wilson, 2011-11-27 
80

 Joanna Hammar, 2011-11-21 
81

 Catarina Wilson, 2011-11-27, 2011-12-16 



Sida | 24  
 

Resell anser att Bubbleroom inte är överdrivet aktiva på sociala medier (Facebook-sida, 

YouTube-kanal, Twitter-konto) men att deras bloggnätverk är en stor del av deras 

kommunikation. Bloggnätverket innehåller i dagsläget ca 10 000 bloggar.
82

 

 

Företagens sociala medier 
 

De tre företagen använder samtliga Facebook och Twitter medan MTGTV och Bubbleroom 

även använder sig av YouTube som mediekanal. Resell, Hammar och Wilson menar att deras 

målgrupper finns representerade på dessa sociala medier. Det var anledningen till att SVT och 

MTGTV började med sociala medier, till skillnad mot Bubbleroom som började som ett 

magasin och bloggnätverk.
83

 Wilson menar också att det är många SVT:are som använder det 

även privat och att SVT:s sociala media ger mervärde åt deras program.
84

 Mervärde som Rita 

Mårtenson (2009) anser att marknadskommunikation bör ge företag.
85

 Resell beskriver 

Bubblerooms användning av deras Facebook-sida så här: 

 

… det är mer för publicitetsbyggande, om vi ser på innehållet på de som 

faktiskt har gillat sådant som de skulle kunna vara intresserade av.
86

 

 

Resell menar även att många företag använder sociala medier som en säljkanal men att han 

inte tror på den formen av kommunikation eftersom att de sociala medierna redan är aktiva 

och intresserade av företaget. Undantagsvis om företaget har speciella erbjudanden eller 

liknande för deras aktiva användare av företagens sociala medier-kanaler.
87

 

 

Respons via sociala medier 
 

Som nämnt tidigare är Word of Mouth ett fenomen som växer sig allt starkare i och med att 

sociala medier växer och får större spridning bland befolkningen.
88

 Vi frågade även de 

intervjuade vilken respons företagen har fått via sociala medier. Responsen utifrån WOM kan 

vara både positiv och negativ men det är spridningen av information från konsumenten som 

ligger i fokus.  
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Vi har mer direktkontakt med våra tittare. Vi får mycket ris och ros av dem 

som också måste besvaras av oss, menar Hammar.
89

 

 

Som hon påpekar så är responsen från konsumenterna något som företagen måste behandla, 

detta för att undvika negativ WOM eller för att visa uppskattning åt sina användare.
90

 Även de 

övriga intervjuade anser att responsen ökar med tiden, dock påpekar de att respons-raten helt 

beror på vilket program/vara det berör. Resell svarade så här: 

 

Någon dag kan du få ganska stor impact ifall en bloggare, eller ”rätt” 

bloggare, har på sig våra kläder. Då kan man se det direkt på försäljningen.
91

 

 

I blogginlägg där bloggaren gör reklam för Bubbleroom som WOMM kan bloggaren ses som 

en ambassadör för företaget.
92

 Att det har skapats en dialog är något som samtliga intervjuade 

påpekar. Som skrivits tidigare har MTGTV mer direktkontakt med sina tittare, något som 

även SVT anser att de fått. Wilson tar ett exempel där hon beskriver SVT Sports Facebook-

grupp som i och med OS 2010 fungerade som en aktiv länk till publiken där skrivna inlägg 

användes i programmet som diskussion. Detta kan vi knyta till Customer involvement 

management där konsumenterna/användarna får vara med att skapa och blir 

medproducenter.
93

 Wilson anser även att det ofta fokuseras på de negativa sakerna med 

kommentarer och inlägg på sociala medier till exempel att det ofta pratas om näthat och 

nätmobbning, men att det är lika enkelt att visa uppskattning: 

 

Det är ju också en arena för att visa enkel uppskattning och det tycker jag 

händer ganska ofta också!
94

  

 

Dock kan det uppstå problem för företagen när de inte kan styra över all kommunikation som 

gäller företaget. Detta har varit en möjlighet tidigare också genom fri press men med sociala 

medier sprids informationen mycket snabbare än tidigare. Alla har chansen att säga sina 

åsikter om precis vad som helst. Att företag interagerar med sina konsumenter/tittare (B2C)
95

 

gällande programinnehåll eller varor kan vi även knyta till Customer relationship 
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management.
96

 Att direktkontakten med konsumenterna/tittarna har ökat gör så att det blir 

lättare att skapa relationer med de samma och Wilson beskriver det så här: 

 

Det är ett helt nytt sätt att kommunicera som bygger mer på relation än 

information.
97

 

 

Trots allt ses de sociala medierna som ett nytt medium som ingen ännu kan veta vart det leder. 

Resell menar att de flesta gick med i de sociala medierna för att inte ”missa tåget”:  

 

Jag tror att det handlar om att från början, något år tillbaka, att det handlar 

om att företag kände att de var tvungna att vara där [på de sociala 

medierna], för de visste ju inte vad det skulle bli av det och då ville man inte 

riskera att missa tåget.
98

 

 

Även Wilson anser att de sociala medierna är något som kommer att påverka SVT i 

framtiden: 

 

De sociala medierna tillför ytterligare ett nytt universum som vi börjar 

anpassa oss till men som vi troligen inte riktigt förstår konsekvenserna av.
99

 

 

4.2 Våra enkäter – resultat100 
 

Av de konsumenter som valde att svara på vår enkät anser 39 av 50 att företags 

marknadskommunikation har påverkats av sociala medier. Vi bad sedan dessa 39 att vidare 

förklara hur de tycker att den har förändrats. De flesta av dessa respondenter menar att den 

största förändringen är att företag syns mer på Internet och att fler företag har Facebook-sidor 

eller gör reklam via exempelvis YouTube.
101

 Ett par av respondenterna menar även att 

marknadskommunikationen och reklam har blivit mer riktad till individen och att den numera 

är mer målgruppsinriktad: 
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Reklamen är mer riktad och anpassad efter vad mottagaren talar om, och 

läser om eller tittar på.
102

 

 

En majoritet av Sveriges befolkning är aktiva på en eller flera siter, sålunda 

är det lätt att snabbt, effektivt och relativt billigt nå ut till den målgrupp man 

vill åt.
103

 

 

På frågan om de tycker att det är viktigt att företag finns på sociala medier anser 29 av 50 att 

det är viktigt eller mycket viktigt medan 21 anser att det är mindre viktigt eller inte alls 

viktigt.
104

 Här valde vi alltså att se på svaret att det är viktigt att företag finns på sociala 

medier för respondentens egen del. 

 

Av 50 respondenter är det 21 stycken som följer företag på sociala medier någon gång i 

veckan eller oftare. Resterande 29 följer sällan eller aldrig företag på sociala medier.
105

 Detta 

jämfört med 45 av 47 respondenter (3 bortfall) som använder sociala medier någon gång i 

veckan eller oftare.
106

 Trots detta så anser 22 av 50 att det är viktigt att kunna få kontakt och 

information om företag på sociala medier och främsta anledningen till att de följer företagen 

ter sig vara att det är enkelt att få kontakt och att hålla sig uppdaterad gällande företagen.
107

 

Dock så kanske inte alla människor tänker på att de är följare av ett företag när de på 

Facebook gillar olika produkter eller tjänster.
108

 

 

Av de 50 respondenterna anser 14 att det är bra att kunna finna TV-bolag på sociala medier 

och 33 av 50 anser detsamma om modeföretag.
109

 Modeföretag är även det mest frekventa 

svaret i vår undersökning som respondenterna följer på sociala medier.
110

 Av 46 respondenter 

(4 bortfall) så känner även 29 stycken att deras konsumtion påverkas av företags 

marknadskommunikation via sociala medier.
111
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4.3 Intervju- och enkätsvar, våra slutsatser 
 

Vi anser att vi fått svar på vår frågeställning genom våra undersökningar. Bubbleroom, 

MTGTV och SVT menar samtliga att deras marknadskommunikation har påverkats och 

förändrats av de sociala medierna, dock i olika grad. Detta genom att det har blivit lättare att 

skapa dialog med sina konsumenter, något som anses positivt. Det har även, enligt svaranden i 

vår studie, blivit lättare för konsumenterna att bli mer aktiva inom företaget genom att de kan 

agera som ambassadörer för företaget eller medverka i företagens innehåll som en 

medproducent.
112

  

 

Mer än hälften av de enkätrespondenterna anser att det är viktigt för företag att finnas på 

sociala medier och 21 av 50 följer dem regelbundet. Många av respondenterna påpekar att det 

är viktigt för att det är enkelt att ta kontakt med företag via sociala medier. Det kan därför ses 

som angeläget för företag att finnas tillgängliga på de sociala medierna i fall konsumenterna 

skulle vilja komma i kontakt med dem. Det är av största vikt att företagen lägger tid på att 

besvara frågor som kan dyka upp på de olika medierna för att hålla sina konsumenter nöjda 

och för att undvika negativ WOM.
113

 

 

Vi hade ingen direkt förförståelse över hur många det är som följer företag på sociala medier 

därför kan vi inte heller dra några direkta slutsatser av vårt insamlade material. Däremot 

trodde vi att det skulle vara fler unga (i vår undersökning 19-30 år) som skulle vara följare till 

företag på de sociala medierna. Det vi kan konstatera av vårt material är detta: 

 

45 av 47 enkätrespondenter använder sociala medier någon gång i veckan eller oftare och 21 

av 50 följer något företag på sociala medier någon gång i veckan eller oftare. Den främsta 

anledningen till att våra enkätrespondenter följer företag på sociala medier är att det är enkelt 

att kontakta företaget och enklare att få aktuell information och nyheter. En av 

enkätrespondenterna uttryckte sig så här:  

 

Ifall man blir intresserad [av företagen] så är det ”viktigt” att kunna få 

kontakt och information, annars så känns det rätt onödigt med företag på 

sociala medier.
114
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Detta kan vi koppla till Resells tanke med att det enbart är redan aktiva konsumenter som är 

följare på företagens sociala medier.
115

 

 

Det är även intressant att ca dubbelt så många enkätrespondenter anser det är bra att hitta 

modeföretag på sociala medier än vad det är som tycker detsamma om TV-bolag. Trots detta 

är det i dagsläget ca 24 000 som följer Bubbleroom på Facebook jämfört med ca 27 000 som 

följer TV3 (MTGTV) på Facebook. Dock är det endast 2400 som följer SVT1 medan ca 

83 700 följer SVT Sport.
116

 Självklart kan detta påverkas av hur ofta man uppdaterar, hur man 

gör reklam för sin Facebook-sida eller hur många följare de har på sin Twitter.  

 

Vi kan reflektera kring om företagens ursprung kan påverka hur företagen använder sociala 

medier. Bubbleroom startade som ett socialt medium till skillnad mot SVT och MTGTV. 

Resell menar att Bubblerooms sociala medier-kanaler (Facebook, bloggar, Twitter och 

YouTube) har ökat deras dialog med konsumenterna men att sociala medier inte är en stor del 

av företagets kommunikation, bortsett från deras bloggnätverk.
117

 Detsamma anser SVT och 

MTGTV: att deras kommunikation inte är så stor på sociala medier, men att den stadigt 

växer.
118

  

 

I ett jämförande mellan Bubbleroom (ca 24 000 följare på Facebook) och TV3 (ca 27 000 

följare på Facebook) i antal skrivna inlägg på Facebook under november månad så skrev 

Bubbleroom tre (3) stycken inlägg medan TV3 skrev 27 stycken.
119

 Kanske är det så att de så 

kallade traditionella företagen anstränger sig i större grad för att vara aktiva på sociala medier 

än de företag som redan befinner sig i fältet gör. Vår generella fundering kring detta är att de 

Internetbaserade företagen redan är ”öppna” 24 timmar om dygnet medan de mer traditionella 

företagen normalt sett är ”öppna” åtta timmar om dygnet. Vi frågar oss om de mer 

traditionella företagen vill finnas tillgängliga fler timmar om dygnet och därför använder sig 

av sociala medier för att synas under en längre period eller på ett mer tillgängligt sätt. 

 

4.4 Intervju- och enkätsvar mot tidigare forskning 
 

Forskningen inom sociala medier har tidigare inte varit särskilt omfattande men under det 

senaste året har företagens närvaro på sociala medier accelererat, vilket har lett till en ökad 
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forskning inom ämnet. Utifrån våra tre intervjuer kan vi dra slutsatsen att företagen vi 

intervjuat vill vara med och dela på den dialog som uppstått på Internet.  

 

Hast (2010) menar att oavsett vilken marknadsföringsstrategi ett företag väljer så är sociala 

medier det enklaste sättet att nå sina kunder då en tvåvägskommunikation kan upprättas.
120

 

Av vårt insamlade enkätmaterial att döma är det dock inte så många som följer företag på de 

sociala medierna som vi först hade trott, inte heller de yngre. Speciellt då 38 av 50 

respondenter är mellan 19-30 år. Det talas om den aktiva digitala generationen
121

 och i 

rapporten ”Svenskarna och Internet, 2011” framställer de 27-30 åringar som de som söker 

mest information via Internet.
122

  

 

Var dessa människor söker sin information är dock en fråga som företagen bör ta ställning till. 

Trots att målgruppen finns på sociala medier behöver det alltså inte betyda att de söker upp 

information om företaget via företagets egna kanaler. Jansen et al (2011) gör även skillnaden 

”att vara ansluten” via sociala medier och ”att vara engagerad” via sociala medier
123

 vilket vi 

kan tolka till det samma – målgrupperna är anslutna till de sociala medierna men är inte så 

engagerade som vi först hade trott. Brown (2011) menar att det via Facebook finns 

möjligheten att se hur många som gillar företaget på antal "likes" som företaget har.
124

 Vi 

analyserar våra resultat till något annat. Självklart så gillar företagens följare dem med största 

sannolikhet men vi tror även på det som Resell beskriver som aktiva följare är aktiva 

konsumenter. Vi anser att det finns olika grader av följare och gillare, som även beskrivs i 

rapporten ”Svenskarna och Internet, 2011”.
 125

   

 

En av våra enkätrespondenter beskrev, som tidigare nämnt, att reklamen numer är riktad på de 

sociala medierna och att man får reklam om det som man faktiskt är intresserad av
126

 – detta 

tack vare att de sociala medierna och din dator registrerar vad du klickar på eller vilka sidor 

du besöker. Då är det redan aktiva ”gillare” som får informationen. 

 

Jansen et al (2011) menar även att om du finns på de sociala medierna måste du även ha en 

klar plan över vad du vill dela för material och hur du vill dela ditt material
127

, detta dels för 
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att undvika negativ WOM men även för möjligheten att skapa en positiv ”snackis”.
128

 

Hammar menar att de nu får mer ris och ros via sociala medier som de måste besvara
129

 men 

vi funderar över hur väl en strategisk plan finns över dessa svar. Gonzalez och Chiagouris 

(2007) beskriver det som att ”många företag har omfamnat och implementerat de nya 

teknikerna men att det saknas empiriskanalys gällande hur dessa påverkar organisationerna 

och deras prestation på nätet”.
130

  

 

Forskningen som finns angående sociala medier och företagens svar stämmer ganska väl 

överens. Sociala medier är något som har påverkat kommunikationen för samtliga av våra tre 

företag. De tre företagen upplever alla att de träffar sina kunder till största del på Internet och 

att de får både bra och dålig kritik som måste besvaras och tas på allvar.  

 

4.5 Analysavslut/sammanfattning 
 

Genom att intervjua och analysera dessa tre företags svar tycker vi att bilden av företagens 

kommunikation via sociala medier har blivit tydligare. Samtliga företag syns via sociala 

medier och anser att det är viktigt att kunna föra en dialog med sina konsumenter. Dock är det 

färre konsumenter av den yngre generationen (19-30 år) som följer företag på sociala medier 

än väntat. Trots detta så finns mer är två miljoner svenskar på Facebook och nästan alla i vår 

enkätundersökning (45 av 47) använder sociala medier någon gång i veckan eller oftare. Av 

detta kan vi tolka att om företagen lyckas bli sedda en extra gång av de två miljonerna kan det 

vara värt det, förutsatt att de lyckas undvika dålig WOM.  
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I det här avsnittet vävs alla delar i uppsatsen samman. Vi presenterar om vår hypotes stämmer 

överens med resultatet, varför vi har utformat studien som vi har gjort och hur våra egna 

tolkningar ser ut.  

 

5.1 Skapandet av en vetenskaplig undersökning 
 

Vårt mål med studien var att ta reda på sociala mediers effekt på marknadskommunikationen 

hos olika företag. Vi ville även ta reda på vad den allmänna konsumenten egentligen hade för 

åsikter angående företags närvaro på sociala medier. Det bästa sättet att göra detta enligt oss 

var via intervjuer. Vi valde att använda oss av mailintervjuer och telefonintervjuer med 

kommunikationsansvariga då vi inte hade resurser att gör en intervju ”face-to-face”. Vi valde 

sedan att använda oss av enkätintervjuer till de allmänna konsumenterna då detta kunde ge oss 

utförliga svar samtidigt som det var mest tidseffektivt.  

 

När vi kommit underfund med hur vi skulle gå tillväga och vilket syfte vi hade kunde vi även 

börja fundera på vilka teorier som skulle bli grunden för vår studie. Teorierna valdes ut efter 

vad som skulle kunna bli aktuellt och vad som finns att tillgå inom sociala medier och 

forskning. För att hitta så mycket relevant forskning som möjligt valde vi att ha en bred 

teoriram.  Det resulterade i att inom vår teoridel har vi behandlat olika teorier som bland annat 

Word of Mouth, marknadskommunikation och forskning inom sociala medier.  Allt för att 

skapa en så bred grund som möjligt att bygga studien på.  

 

Efter teoriramen presenterar vi den valda metoden. För att skapa en nyanserad bild av 

metodvalet det var viktigt för oss att presentera både de positiva och negativa aspekterna med 

de valda metoderna. Speciellt då vi under vår studie har upptäck att det finns en vetenskaplig 

debatt kring hur tillförlitligt intervjuer är som metod. Därför valde vi att skriva ett avsnitt om 

vetenskapens syns på intervjuer som metod. 

 

När valet av teorier och metod stod klart, började genomgången av det insamlade empiriska 

material vi hade att jobba med. Först valde vi att presentera de generella svaren och koppla 
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dem till teorierna. I undersökningen följer sedan ett avsnitt där vi jämför intervjusvar med 

enkätsvar och redovisar analysen samt våra egna kvalificerade gissningar med paralleller till 

tidigare forskning. På så vi går vi först in på ytan av våra insamlade svar och blir sedan mer 

specifika när vi jämför svaren mot varandra samt med tidigare forskning. 

 

5.2 De tre företagen    
 

Vi har valt att inte göra någon större jämförelse utifrån vilket slags företag det handlar. Vi har 

främst gjort en generell bedömning i hur ett etablerat företags marknadskommunikation har 

påverkats av sociala medier. Alla tre företagen har med olika förutsättningar och målgrupper 

skapats sig en arena på sociala medier.  Det som varit intressant att undersöka är hur de tre 

företagen ser på sociala medier i deras kommunikation. Svaren vi har fått har både stämt 

överens med varandra och ibland skiljt sig åt. Både SVT och Bubbleroom anser till exempel 

att det bästa sättet att nå flest konsumenter är genom att visa TV-reklam och trailers.
131

 

 

Vi hade från början en tanke om att Bubbleroom som Internetbaserat företag skulle ha 

påverkats mindre av sociala medier än de mer traditionella företagen. Detta för att de redan 

befinner sig på Internet. Det visade sig dock inte vara någon större skillnad mellan de tre 

företagen på så vis att de alla tre kände att de hade påverkats på samma sätt. Men vår tanke 

kvarstår, tidigare nämnd i analysdelen: vill mer traditionella företagen synas under fler timmar 

(än de vanliga åtta ”öppet-timmarna”) och att det är därför som de väljer sociala medier och 

kan detta förklara varför exempelvis TV3 använder sociala medier i större utsträckning än vad 

Bubbleroom gör? 

 

Den största skillnaden i studien kom dock när vi jämförde svaren mellan konsumenter och 

företag. Vi hade en tanke om att i alla fall unga människor skulle följa minst ett företag via 

sociala medier. Vi trodde även att fler unga skulle anse att det är viktigt att företag finns på 

sociala medier. Resultatet blev istället att hälften av alla svarande tyckte att det inte var så 

viktigt för deras personliga del om företag syntes på sociala medier. Vi har senare börjat 

reflektera över om människor i allmänhet följer företag på sociala medier utan att tänka på 

det. Genom att gilla till exempel produkten Coca-Cola så gillar man även företaget Coca-

Cola. Kanske är det då så att fler i vår undersökning även följer företag än vad de själva är 

medvetna om. 
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Som tidigare nämnt gör resultatet det oundvikligt för oss att inte undra vem företagen 

egentligen syns för på sociala medier. Eftersom vi har använt oss av mail- och 

telefonintervjuer med följdfrågor har vi haft möjlighet att gräva djupare i frågan för vem syns 

företag på sociala medier. Hammar menar att deras målgrupp till största del finns online, men 

ändå har deras Facebook-grupp ”endast” ca 27 000 följare och deras YouTube-klipp har 

”bara” några tusen klick. Vi är båda ganska säkra på att deras målgrupp är betydligt större än 

knappt 30 000 personer. Sociala medier-fenomenet är något som har spridit sig som en löpeld 

hos olika företag, men vi undrar ändå om företagen inte överskattat sig själva och sina 

konsumenter genom att ge sociala medier ett sådant stort utrymme. De kanske istället borde 

fråga sig vilka de egentligen syns för.    

 

5.3 Slutsatser 
 

Många av våra valda teorier pekar på sociala mediers olika konsekvenser, positiva som 

negativa, för företag. Våra intervjuinformanter understryker att det aldrig tidigare har varit 

möjligt att kommunicera med sina konsumenter på ett likande sätt och att det absolut är en 

stor fördel för både företaget och konsumenterna. Men forskningen påpekar att det finns 

många negativa sidor med kommunikation via sociala medier. Framför allt att en person kan 

sprida vidare negativ kritik till i princip hur många som helst. Det gamla marknadsföring 

uttrycket "all PR är bra PR" kan inte längre räknas som aktuellt. Dock så trycker våra 

respondenter mer på de positiva aspekterna med sociala medier än på de negativa, medan 

forskning generellt ofta ser till det negativa, många gånger i form av WOM. Som Wilson 

uttryckte är sociala medier även en arena för att enkelt visa uppskattning.
132

 

 

En enkätrespondent reflekterade över att hon/han tyckte att det var viktigt för företagen att 

finnas på sociala medier - om man är intresserad av dem, men att det annars var ganska 

onödigt.
133

 Det som slår oss är att det kan vara så att företag väljer att synas på sociala medier 

endast för att det förväntas av alla företag, oavsett om det är det mest strategiska valet av 

marknadskommunikation för just dem. Om konsumenterna inte bryr sig om att företaget finns 

på sociala medier minskar anledningarna till att välja det som en kommunikationskanal. 

Möjligheten att företagen vill finnas på sociala medier för att deras konkurrenter finns där är 

ett faktum men det är trots allt konsumenterna som är deras inkomstkälla och de är viktiga att 

nå ut till. En sedvanlig uppfattning är att 80- och 90-talisterna många gånger följer olika 
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företag via sociala medier och det ska även vara upphovet till att så många företag väljer att 

lägga stora delar av sin marknadskommunikation på sociala medier. Något som enligt vår 

studie inte alls behöver stämma.  

 

Samtidigt kan vi göra en grov generalisering att om ca 40 % av våra enkätrespondenter (21 av 

50) följer företag via sociala medier, någon gång i veckan eller oftare, så är det en tillräckligt 

stark siffra för att räkna med sociala medier som ett fantastiskt sätt att kommunicera. I Sverige 

finns det över två miljoner Facebook-konton registrerade
134

 och om 40 % av dem följer 

företag via Facebook är sociala medier verkligen något att räkna med som 

kommunikationskanal. Däremot kan vi via våra företags Facebook-sidor konstatera att av 

dessa två miljoner är det ca 1-4 % som följer våra utvalda företag via Facebook.
135

 Vad som 

är viktigt att prioritera är upp till varje företag. Men frågan kvarstår; fortfarande är det 21 av 

våra 50 enkätrespondenter som anser det inte så viktigt att företag syns via sociala medier, 

vem syns då företagen för? Är det för resterande 29 personer eller är det för att företagen vill 

visa att de hänger med?  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

 

 

– Berätta om hur det var när ni började kommunicera via sociala medier. 

 

– När började ni synas via sociala medier? 

 

– Vad var det som gjorde att ni valde att synas via sociala medier? 

 

– Har företagets kommunikation/marknadskommunikation påverkats av sociala medier? 

 

– På vilket sätt kan ni se att företagets kommunikation/marknadskommunikation har    

   påverkats av sociala medier? 

 

– Vilken respons får ni/ har ni fått via sociala medier? 

 

– Är sociala medier en stor del i er marknadskommunikation? 

 

– Vilka sociala medier syns ni via och varför valde ni just dessa? 

 

– Har ni någon statistik som säger att er målgrupp finns på de valda sociala medierna? 

 

– Skrivs det fler kommentarer eller inlägg jämfört med tidigare (förra året)? 

 

– Är kommentarerna flest positiva eller negativa eller går det jämt ut? 

 

– Vilken marknadsföringskanal skulle du välja om du fick välja en? 

 

– Vad är sociala medier för dig? 
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Bilaga 2: Enkätfrågor och svar 

 

 

Antal respondenter: 30 kvinnor, 20 män 

Ålder: 19 (3st), 20 (2st), 21 (3st), 22 (5st), 23 (9st), 24 (2st), 25 (3st), 26 (3st), 27 (4st), 28 

(2st), 30 (2st), 31 (2st), 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 51, 52, 53 

 

 

1. Anser du att företags marknadskommunikation har påverkats av sociala mediers 

framfart? 

Ja. 39 Nej. 3 Ingen åsikt. 8 = 50 

 

 

2. Om ja på fråga 1: Hur har kommunikationen förändrats? (Exempelvis; Företagsreklam 

syns mer via sociala medier, vanligare med reklamfilmer via YouTube.) 

 

1. Den har förändrats på så vis att reklamfilmer är vanligare i t.ex. YouTube-klipp 

2. Den har förändrats på så vis att mer av kommunikationen sker via sociala medier. En 

majoritet av Sveriges befolkning är aktiva på en eller flera siter, sålunda är det lätt att snabbt, 

effektivt och relativt billigt nå ut till den målgrupp man vill åt. (segmentering) Visst är det bra 

om det kommer ut tryckt material och liknande också, men min åsikt är att många vill ha 

möjligheten att söka på, samt att följa, ett företag via sociala medier. 

3. Den har förändrats på så vis att det är enklare för företag att synas och hörs genom de 

sociala medierna. Även om sociala medier inte når alla, så når det ofta en stor grupp och det 

blir diskussioner kring företaget, helt enkelt en kommunikation som sprider sig för företagen 

på ett enkelt vis även om det måste finnas fler kommunikationsvägar.  

4. Vissa företag syns mer t.ex. reklam på Facebook, Spotify.  

5. Företag arrangerar tävlingar via Facebook, forum, bloggar etc. som når ett mycket större 

antal konsumenter. Ofta är de upplagda på ett sätt som lockar till att delta och kravet på att 

vara med brukar vara att man måste sprida vidare informationen om tävlingen genom att 

”gilla” på Facebook eller skicka vidare länken. Företag riktar sig gärna till bloggare med 

många besökare och vinner på så vis publicitet snabbt och enkelt.  

6. De har blivit synligare genom sidor på Facebook och reklam. Sidor på YouTube där företag 

kan lägga upp aktuella nyheter. 

7. Företagsreklam syns mer via sociala medier och reklamen är mer riktad. Reklamen i 

exempelvis olika mailplattformar anpassas efter textinnehållet i mina mail. 

8. i och med att folk numera lever sina liv till största del på ex. Facebook så är företagen 

tvungna att finnas där med. Utan Facebook finns du inte tyvärr… Det är för att företagen ska 

överleva som det ser ut idag. 

9. de finns överallt. Hela Internet – var du än surfar/hamnar i tidningar, utskick, television etc. 

10. Kommunikationen är mer tillgänglig och konkurrensutsatt pga. vi idag är bombarderade 

med reklam osv.  
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11. Kommunikationen har ”flyttats över” till sociala medier allt mer då många använder sig 

av dem i större utsträckning än t.ex. TV, radio etc. 

12. den utgör sig att vara mer på Internet via bloggar och andra hemsidor. 

13. t.ex. reklamfilmer på YouTube, mycket på Facebook också 

14. bara genom Internet man kan nå världen om med sin reklam(?) 

15. Företag syns överallt. Vanligt på vilka Internetsidor över huvudtaget. Många företag på 

Facebook. Ads på YouTube innan videoklippet man vill se. 

16. Det finns för … -fomalia så kan det vara svårt att veta vilka är sanna eller inte. 

17. reklam i allt större utsträckning förekommer online ex. SVT play, Facebook m.m. 

18. Instämmer med båda exemplen, speciellt med den sista. Inte bara filmer på YouTube utan 

även inlägg av texter. Dem kan man visserligen klicka bort med dem har ökat. Det verkar 

även som att Facebook använder information om sådant jag sökt på innan med vilken reklam 

som skall visas när jag loggar in vilket jag kan tycka är fel. Men samtidigt kan det i vissa fall 

hjälpa mig komma in på sidor jag aldrig hittat annars. 

19. tekniken går framåt, TV-reklam, reklam i datorn och mobilen. 

20. som exemplen samt erbjudanden endast via sociala medier 

21. Med ny teknik kommer nya sätt att marknadsföra sitt företag på. Internet är fortfarande ett 

relativt nytt fenomen där detta fortfarande utvecklas. 

22: Bortfall 

23. mitt användande på Facebook har t.ex. gått från att vara ett socialt nätverk, till en källa för 

information och nyheter. Alla företag/organisationer finns ju där nu ”gilla-knappen” går het 

för att kunna följa nyheterna. 

24. reklam syns på sociala medier ex. Facebook 

25. företag omnämns i blandade bloggar och folk lägger upp sina åsikter på Facebook eller 

liknande. Sen bombas ”alla” av nonsensbudskap hela tiden. 

26. reklamen är mer riktad och anpassad efter vad mottagaren talar om, och läser om eller 

tittar på. 

27. Den har förändrats på så vis att det blir snabbare, enklare. Mer inriktad reklam till ”rätt” 

målgrupp. 

28. Företag syns via Facebook, YouTube, LinkedIn osv. 

29. Jag ser mer reklam och marknadsundersökningar. 

30. De syns mer i sociala medier t.ex. Facebook 

31. Ja, Facebook, politiker som twittrar m.m. 

32. TV 

33. Mer Twitter o Facebook 

34. Den är mer lättillgänglig både för företag och privatpersoner 

35. Den följer andra sociala medier på Internet ex. Facebook 

36. reklam på Facebook 

37. den syns överallt på appar, Facebook, Google m.m. 

38. reklamen bli mer riktad mot en viss målgrupp 

39. som exemplen 

 

= 38 svar av 39 
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3. Tycker du det viktigt att företag finns på sociala medier? 

Mycket viktigt. 7 Viktigt. 22 Mindre viktigt. 16 Inte alls viktigt.5 

= 50 

 

 

4. Vilken typ av företag anser du är bra att kunna finna på sociala medier (kategorier)? 

Markera gärna flera alternativ. 

Banker. 15       Elföretag.11        Modeföretag.33        Föreningar. 24      Bostadsbolag.20       

TV-bolag. 14 

Andra kategorier:  

1. Tycker det är bra om alla försöker vara aktiva på ett eller flera sociala medier, med 

aktiv som nyckelord. 

2. Det är nog lite av varje. Alla människor har olika intressen och är i behov av olika 

erbjudanden som visas via reklam. Det skulle dessutom bli enformigt med ensidig 

reklam. 

3. Idrottsföretag 

4. I och med att din dator registrerar vad du gör så skapas samtidigt skräddarsydd reklam 

5. Alla företag är bra att kunna finna på sociala medier 

6. Nöjesföretag 

7. Företag som skall rekrytera personal (de flesta arbeten kommer genom kontakter. 

Sociala medier bygger på kontaktnät) 

8. Fritidsbolag 

9. Detaljhandel 

10. Tycker att alla typer av företag kan finnas på de sociala medierna 

11. Eftersom det ”ligger i tiden” så är det viktigt för alla kategorier. 

 

Ingen åsikt.5 

Bortfall: 1 

 

 

5. Följer du företag via sociala medier? 

Flera gånger om dagen. 4 

Flera gånger i veckan. 8 

Någon gång i veckan. 9 

Mer sällan. 15 

Aldrig.14 

= 50 

 

 

6. Om du följer företag via sociala medier (fråga 5): Kan du ge exempel på företag du 

följer via sociala medier? 

1. Exempelvis postorderföretag, till exempel H & M, TV-bolag, föreningar 

2. Exempelvis olika inredningstidningar, ex. Sköna hem, även inredningsföretag som 

Nordljus.net och modeföretag som H & M. 

3. Inredning och design, kreativa företag som jag gillat på Facebook.  
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4. Samsung, Dell, Airwip 

5. Lägenhetssök, flyttfirmor 

6. inga speciella, vill vara allmänt informerad 

7. affärskedjor som H & M etc. 

8. ICA 

9. Vans, converse (skobutiker) 

10. GFK, pharmacy companies mainly 

11. SEB, Halmstad högskola, ad Libris 

12. Skistar på Facebook 

13. företag som säljer fotoprylar, böcker och musik 

14. bostadsbolag 

15. som skribent inom flyg följer jag exempelvis Airbus, SAS, F.d. City airline mm. Sen 

dagstidningar som DN, nyhetskanaler, BBC, ABC etc. Övriga som Volvo och mängder av 

resebolag. 

16. företag jag redan använder och vill få nyheter från, just nu följer jag ALGA och Frebaco 

17. Sweet & Tender, klädesbutik i Helsingborg 

18. Reseföretag 

19. Fastighetsförmedlingar, Swedbank 

20. Mode inom mitt arbete som skolsköterska angående t.ex. droger, sex o samlevnad, 

kamratskap m.m. 

21. P3 

22. H & M, Ellos, Net-on-Net, tidningar. 

23. modeshoppar 

24. företag som har intresserat mig på Facebook 

 

 

7. Är det viktigt för dig att kunna få kontakt och information om företag via sociala 

medier? 

Mycket viktigt.  4 Viktigt.18 Mindre viktigt. 20 Inte alls viktigt.8 

= 50 

 

 

8. Om viktigt eller mycket viktigt (fråga 7): Varför är det viktigt? 

1. Det är viktigt därför att det är ett snabbt och enkelt sätt att få tag på företaget. Ger mer 

frihet än exempelvis telefontider etc. då man kanske själv inte har tid på företagets utsatta 

tider. Dessutom ökar det möjligheten till feedback – både till och från företaget. 

2. Det är viktigt därför att det är ett av mina intressen att veta och att jag är nyfiken kring 

samhället i stort. Det är enkelt att få snabb information helt enkelt i mitt hektiska liv.  

3. För att vara med i utvecklingen och följa vad som händer. För mig gäller det i synnerhet 

webbdesign. 

4. jag kan snabbt ta del utav aktuella nyheter och pressmeddelanden, vilket är bra för 

företagen som snabbt kan nå ut till en publik på ett effektivt och enkelt sätt. 

5. Man får höra mer ”skvaller”. Det är inte längre att man via mun till mun rekommenderar 

tjänster 

6. det möjliggör en närmare kontakt. 
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7. man har inte tid, bara genom vardagssysslor kan jag ha tid att titta på TV. 

8. ifall man blir intresserad så är det ”viktigt” att kunna få kontakt och information annars så 

känns det rätt onödigt med företag på sociala medier… 

9. lättare kontakt med jobb osv. 

10. jag får jobb på mail 

11. tillgängligheten ökar. Jobbigt att alltid behöva ta personlig kontakt vid mindre funderingar, 

tidseffektivt.  

12. känns mest smidigt 

13. det är enkelt och sker utan påflugna säljare och när jag själv vill. 

14. jag tror att det är en generationsfråga. 80-/90-talister ”orkar” inte ”gå” och ta reda på info 

utan vill ha den lättillgänglig, t.ex. via datorn. Det kommer gå åt det hållet mer och mer. 

Däremot kommer det alltid vara viktigt att få tillgång till personlig service, det får inte bli ett 

renodlat ”IT-samhälle”.  

15. För att det är enkelt o jag hoppas att det är relativt kortfattat. 

16. det är enkelt 

17. Få information snabbt och smidigt 

18. Lättåtkomligt, up to date. 

19. Alltid bra att veta mer om företag 

20. Man håller sig uppdaterad 

21. Det blir lättare att få tag på det man vill till ett bra pris 

22. Enligt mig är det lättare att hitta dem då (om de finns på sociala medier) och kanske mer 

intressant att läsa då innehållet på sidorna är mer anpassat till ungdomar. 

 

 

9. Hur ofta använder du sociala medier? 

Flera gånger om dagen. 30 

Flera gånger i veckan. 13 

Någon gång i veckan. 2 

Mer sällan. 2 

Aldrig. 

Bortfall: 3 

= 50 

 

 

10. Påverkar företags marknadskommunikation via sociala medier din konsumtion? 

(Exempelvis; får marknadsföring via sociala medier dig att bli mer intresserad av deras 

tjänster/produkter?) 

Ja. 29 Nej. 12 Ingen åsikt.5        Bortfall: 4 = 50 

 

 


