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Abstract 
 

The development of the new media affects companies and 

marketers way to conduct marketing on the Internet. The 

development has led to consumers now have more power and 

requires more of the companies to attract attention. The study 

aims to establish a prescriptive model for how companies and 

marketers can use social media as part of their marketing. We 

discuss and reflect relevant theory in relation to industry experts’ 

view on social media and its importance.  

The theoretical materials used are parts from internet marketing, 

guerrilla marketing and relationship marketing. To give a clearer 

picture of social media and how companies and marketers can use 

it, we present representative illustrations of social media. 

Our study is based on a qualitative approach. The collected 

material is build on two qualitative interviews with two industry 

experts in social media, examples of representative and innovative 

social media, and companies using social media as part of their 

marketing. Our findings shows that companies need to more 

interaction in real time to reach the consumer as the customer is 

allocated more power and influence. Social media should not be 

viewed as a sales channel, social media is a conversation channel 

based long-term relationships. For businesses and marketers, the 

main concern is to listen and be available on the Internet. 

Keywords: Prescriptive model, social media 



 

II 

Sammanfattning 
 

Utvecklingen av det nya medielandskapet påverkar företags och 

marknadsförares sätt att bedriva marknadsföring på Internet. 

Utvecklingen har lett till att konsumenten idag fått mer makt och 

det krävs mer av företag för att väcka uppmärksamhet. Studien 

handlar om att skapa en normativ modell för hur företag och 

marknadsförare kan utnyttja sociala medier som en del i sin 

marknadsföring. Vi diskuterar och reflekterar även relevant teori i 

förhållande till branschexperters syn på sociala medier samt dess 

betydelse.  

Det teoretiska materialet som används är delar ur 

Internetmarknadsföring, Gerillamarknadsföring samt 

relationsmarknadsföring. För att ge en tydligare bild av sociala 

medier och hur företag och marknadsförare kan utnyttja det 

presenterar vi representativa illustrationer av sociala medier. 

Studien bygger på en kvalitativ metod. Det insamlade materialet 

bygger två kvalitativa intervjuer med två branschexperter inom 

sociala medier, exempel på representativa och innovativa sociala 

medier samt företag vilka använder sociala medier som en del i 

sin marknadsföring. Våra slutsatser visar att företag behöver 

tillämpa en annan form av kommunikation för att nå konsumenten 

eftersom kunden tilldelats mer makt och inflytande. Sociala 

medier skall inte ses som en försäljningskanal, sociala medier är 

en konversationskanal som bygger långsiktiga relationer. För 

företag och marknadsförare handlar det främst om att lyssna och 

vara tillgängliga på Internet.    

 

 

Nyckelord: Normativ modell, sociala medier  
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1 Bakgrund 
I det här kapitlet introducerar vi motiven som ligger till grund för studien. Vi redogör 

också för bakgrunden till vårt forskningsproblem, samt en beskrivning av Internets 

utveckling och introducerar begreppet webb 2.0. Vår problemdiskussion utmynnar i 

undersökningens syfte och kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens upplägg.    

1.1 Inledning 

Ämnet för den här uppsatsen är sociala medier. Sociala medier är intressant ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Det kan både vara bra för företag och marknadsförares 

marknadsföring samt till positiv varumärkesbyggande. Eller så kan sociala medier 

fungera åt rakt motsatt håll. Eftersom användningen av social medier ständigt ökar gör 

det att företag inte längre har kontrollen över kommunikationen.  Sociala medier ger 

användaren och konsumenten möjlighet att komma till tals, det kan vara till både fördel 

och nackdel för företag. (www.kreafon.se) 

 

I bloggsammanhang pratas det en hel del om sociala medier. För att vi skall få en relativt 

god förståelse om vad sociala medier är, presenter vi Inblickis definition av sociala 

medier: 

 

Så enkelt kan man definiera social media som ett samlingsbegrepp för 

”Människor som har diskussion online” detta i skepnad av Bloggar, 

PODCAST, RSS, Communities etc. Social Media handlar om ett skifte i hur 

vi kommunicerar. Från att vara monolog kommunikation till kommunikation i 

dialogform där användaren är i fokus. (www.inblicki.se)  

 

En Google sökning på Bredbandsbolaget ger följande resultat: Bredbandsbolaget – 

Varning för ett kundfientligt företag, Bredbandsbolaget suger! samt Kära 

Bredbandbolaget, hur svårt kan det vara? Flera av bloggposterna om Bredbandsbolaget 

på knuff.se är negativa, vi visar några stycken: 

 

Fungerade imorse men inte nu längre. Är linjen fortfarande paj imorgon så 

får jag ringa Bredbandsbolaget. Så alla ni som känner mig ring på min mobil 

istället… 

 

IP-telefoni via Bredbandsbolaget haft ständiga problem med att telefonin inte 

fungerar… Mitt råd – akta er för Bredbandsbolaget. Efter att ha haft med dem 

att göra förstår jag varför de har så dåligt rykte… 

 

En sökning på Bredbandbolaget Twitter visar följande:  

 

Bredbandsbolaget är kasst. Tillfråga på allt la kundtjänst på luren när jag 

klagade. Och jag hade inte ens höjt rösten. Grr… 

 

Trött på Bredbandbolaget. Ska det ta minst 3 veckor att fixa över 

abonnemanget från en adress till en annan? Nä, nu byter vi!!!..  
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Hur påverkas konsumenten av de här dialogerna och har de någon betydelse för företags 

varumärken? Tror företag att de negativa dialogerna kan slätas över med traditionella 

och enkelriktade reklamkampanjer?   

 

Tillgången till Internet är väldigt hög i Sverige och utvecklingen tenderar att expandera i 

och med den teknologiska utvecklingen. Internets användningsområde är väldigt 

omfattande samtidigt som det uppkommer allt fler nya användningsområden. Internet går 

att använda till bland annat sociala communities, e-handel, nyheter, bankärenden för att 

nämna några användningsområden.  Tjänsterna på Internet blir alltmer personliga och 

upptar en stor del av våra liv. I dagens samhälle är det mycket vanligt och populärt att 

underhålla relationer, skapa nya eller enbart enkla konversationer mellan individer genom 

bloggar, sociala nätverk (communities), olika bild och video sajter.  

 

Vi är båda uppväxta med Internet och varit aktiva och deltagit i olika communities. 

Eftersom vi i dagsläget är medvetna om att det finns en marknad för företag om just detta 

fenomen så vill studera ämnet i fråga samt förstå innebörden av det. Vi har tidigare under 

våra studier på högskolan i Borås varit i kontakt med företag vilka arbetar med 

Internetmarknadsföring. Arbetet väckte ett stort intresse för ämnet.  Det finns en annan 

faktor som gjort oss intresserade av sociala medier vilken är att det ligger i tiden men 

även att vi ser en potentiell marknad för oss själva.  

 

Den här reklamen känner nog många igen. Tjänsten går ut på att användarna ska gå in 

och lämna sitt omdöme eller läsa andras omdömen om Sveriges företag. Eniro är ett 

större företag som har upptäckt trenden sociala medier och satsar stort. 

 

 
(www.7billion.se) 

1.1.1 Webb 1.0 till Webb 2.0 

Sedan mitten av 1980-talet har persondatorer funnits tillgängliga för allmänheten. 

Mediefenomenet Internet blev tillgängligt på samhällsnivå i mitten av 1990-talet och 

utvecklingen har sedan dess expanderat i väldigt stor omfattning. Datorernas och 

Internets tekniska möjligheter når nya höjder hela tiden. (Dahlgren 2002)  

Tidigare var Internet uppbyggt på envägskommunikation, från webbtjänst till användare. 

Användaren hade ingen möjlighet att påverka webbtjänstens innehåll på enkelt sätt. Det 

här har kallats Webb 1.0.  
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Figur 1 – Webb 1.0 (Ljungqvist & Svedung 2007) 

 

När IT-bubblan sprack i slutet av år 2001 blev det en vändpunkt för Internetmarknaden. 

Många människor antog att Internet var överskattat. Tim O´Reilly som anses vara en av 

de bästa i världen på att publicera böcker om datorer och myntade också begreppet webb 

2.0 år 2005 under en konferens. Han menar att företagen som överlevde IT-kraschen 

utvecklades mot samma inriktning, mot ett mer användarbaserat Internet. (Tim 

O´reilly.net) 

 

Storheten med Webb 2.0 utgår från sättet man ser på sina besökare, alltså de som 

kommer använda webbplatsen. Webb 2.0 står för nästa generation av program och 

tjänster samt affärsmodeller på Internet. Själva grundtanken med Webb 2.0 är att tjänster 

skall ge användarna stort inflytande över innehållet. Samtidigt skall Webb 2.0 också ge 

möjlighet till samverkan med andra användare på webbplatsen. O´Reilly presenterade tre  

kriterier som är avgörande för att en webbtjänst kan klassas som Webb 2.0. 

Wikipedia.org beskriver att den första anledningen är att användaren skall kunna vara 

med och bidra till webbtjänstens innehåll. Sedan skall också användaren själv kunna ha 

kontroll över egenproducerat innehåll. Slutligen måste webbtjänstens design likna vanliga 

skrivbordsprogram, såsom exempelvis Microsoft Word.  

 

Webbplatser som baserar på Webb 2.0 utformas så att användaren både skall känna sig i 

centrum och vara i centrum. Användaren kan själv kunna bidra till webbplatsens innehåll, 

där användaren själv kan se sina tidigare bidrag och förändringar på webbplatsen. Själva 

webbplatsen får ett annat utseende än att endast vara utformad som informationssida och 

enkla formulär. Det här skapar att flera användare kan bilda communities kring innehållet 

eller ämnet och det går att föra dialog över flera kanaler som till exempel e-postlistor, 

forum med mera.  

Nya funktioner och dimensioner kan skapas på en webbplats genom att aktiva användare 

har möjlighet att föra informationen vidare till andra sammanhang. Webbplatsen används 

till andra ändamål än som var tanken från början. Kombinationen av funktioner och 
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lösningar har tilldelats ett eget ord, Mashups
1
. Ett exempelför att förtydliga det här är 

Google Maps, Googles webbplats med kartor. Webbplatsen med kartor över hela världen 

har kopplats till en annan webbplats som säljer bostäder. Det här underlättar för 

användare som söker bostad att lokalisera exakt vart bostaden individen i fråga söker. Det 

går även att utforska områden som bostaden ligger i. (happines.se) 

 

 
Figur 2 – Webb 2.0 (Ljungqvist & Svedung 2007) 

 

Själva grundtanken och det centrala bakom Webb 2.0 kallas ”kollektiv 

användarintelligens”. Kollektiv aktivitet från alla användare leder till att en Webb 2.0 

orienterad webbtjänst expanderar exponentiellt.  (Ljungqvist & Svedung 2007) 

Introducerandet av Webb 2.0 har gjort att Internet numera kan liknas vid en 

kommunikationsplattform vilken främjar konversationer samt relationer. Med Webb 1.0 

sågs Internet istället som en kommunikationsplattform för envägskommunikation. 

Statiska hemsidor har utvecklats från att ha varit ett medium för informationskonsumtion 

till att vara ett medium som tillåter produktion och distribution av egen information. 

Internet kan ses som ett verktyg som skapar förutsättningar för användarens möjligheter 

till relationer, dialog och sociala nätverk 

1.1.2 Reklam 2.0  

På wikipedia.org beskrivs det att Reklam 2.0 är ett relativt nytt begrepp inom digital 

marknadsföring. Reklam 2.0 utvecklades från Webb 2.0 då det skall skildra förändringen 

som skett inom reklambranschen där mer och mer marknadsföring görs på Internet. 

Reklam 2.0 har under det senaste året blivit ett nytt Buzzword
2
 inom den digitala 

marknadsföringen. 

 

                                                 
1
 Mashup är en typ av webbapplikation som sammanställer information och funktionalitet från fler av varandra 

oberoende källor (www.wikipedia.org) 

2
 Ett modeord, används ofta inom ett tekniskt eller administrativt område. (www.wikipedia.org) 
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På wikipedia.org kan man läsa att Reklam 2.0 syftar till en förändring i sättet att se på 

användaren av reklamen gentemot mottagaren av reklamen. Mottagaren har gått från en 

roll som passiv konsument till en roll som aktiv kommunikatör som själv formar 

berättelser av varumärket. Det leder till att en konsument förvandlas till en prosumer
3
 

som kan växla mellan de här två rollerna på ett obehindrat sätt. 

 

Enligt wikipedia.org har Internets ankomst på marknaden gjort att informationsflödet 

ökat till konsumenten. Det här betyder att en konsument måste utsortera all information 

som bemöts. Konsumenten gör det här genom att automatiskt gallra bort den information 

som uppfattas som oviktig. Anses reklamen innehålla låg trovärdighet blir allt svårare för 

konsumenten att ta till sig det reklamen vill säga.   

 

På wikipedia.org kan man även läsa att mottagaren som utsätts för reklamen bestämmer 

numer själv i allt högra grad villkoren för hur, när samt var reklamen kommuniceras. Ny 

teknik underlättar för konsumenten att kontrollera sin mediekonsumtion. Det blir allt 

svårare att tränga sig på vilket gör att man måste locka användaren till sig. Det är viktigt 

att skapa en förståelse mellan reklamens innehåll och valet av tid och mötesplats.  

 

Alla vill berätta en bra historia, särskilt när den är ens egen. Istället för att avsändaren 

skapar historien själv förses mottagaren med olika incitament som skall påverka och 

utveckla historien enligt sitt eget omdöme. Engagemang skapas endast genom 

mottagarens möjlighet att integrera, påverka och uppleva varumärket enligt 

wikipedia.org.   

 

En självupplevd historia utgör en stark drivkraft att förmedla vidare. Att mottagaren själv 

sprider historien vidare blir avsändaren och kreatörens roll i Reklam 2.0. Därför skapas 

det högre krav på relevans och engagemang som leder till en smalare identifiering av 

målgruppen men inte till minskad räckvidd. Ett exempel för att förtydliga det här är 

skulle kunna vara en mode blogg som enbart inriktat sig på mode och därför får en 

smalare målgrupp. Räckvidden förminskas inte eftersom bloggen fortfarande är 

tillgänglig för alla som använder Internet.   

 

När fokus ligger på drivkraften som gör att konsumenten engagerar sig och berättar 

varumärkets historia vidare till andra upprättas en högre räckvidd. Bloggar, communities 

och word of mouth är hjälpmedel som underlättar självspridningen beskriver 

wikipedia.org.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ett sammansatt begrepp av antingen av orden professionell eller producent med ordet 

konsument.(www.wikipwdia.org) 
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1.2 Vad är traditionell marknadsföring? 

En allmängiltig definition av marknadsföring skriven av Kotler (2002) lyder enligt 

följande: 

 

We define marketing as: a social and managerial process by which 

individuals and groups obtain what they need and want through creating and 

exchanging products and value with others. (Kotler m.fl., 2002, s. 5) 

 

På 1960-talet var synen på marknadsföring betydligt enklare. Massproduktionen hade fått 

sitt stora genombrott i det här decenniet. Jakobsson (1995) beskriver Flodhammars 

definition av vad marknadsföring är från år 1966: 

 

Marknadsföring är egentligen ganska enkelt. Ta reda på vad kunderna vill ha, 

deras behov och önskemål, gör en produkt som tillfredställer dessa behov. 

Tala sedan om att ni har en sådan produkt - och ni säljer med framgång. 

(Peter Jakobsson 1995, s. 24)  

 

De likheter vi ser när vi jämför de båda definitionerna är just som det står att kunderna 

har behov och önskemål. Utifrån konsumentens önskemål och behov producerar 

företagen produkter som de vill ha. I Kotlers (2002) senare definition av vad 

marknadsföring är går det att se att han poängterar individens roll i marknadsföringen. 

Kotler (2002) menar att man inte skall se kunder som en grupp. Istället anser han att man 

skall bearbeta dem som individer. Eftersom alla människor har olika behov och önskemål 

måste företag se till att tillfredställa deras behov genom att utveckla ett flertal produkter. 

Det går inte längre att enbart ta fram en produkt som är menad för alla.  

 

Den traditionella marknadsföringen skiljer på vem som är konsument och producent. På 

Internet och i de sociala medierna finns det en viss tendens att konsumenten blir 

producent, ibland kan det bli svårt att hålla isär på de här grupperna. Daniel Nüüd, 

Projekt Manager på Mindpark menar följande:  

 

Vi står mitt i en social revolution som förvandlat konsumenten till aktiv 

producent snarare än passiv konsument, det är därför det är viktigt att 

företagen anpassar sig och gör sig tillgängliga. Konkreta exempel på sociala 

nätverk och verktyg är: Bloggar, Facebook, MySpace, Fileride, Twitter, 

Jaiku, YouTube och nu nyligen även Facebook Connect och Google friend 

Connect. (www.mindpark.se) 

1.2.1 Vad är word of mouth? 

Ett av affärsvärldens mest värdefulla och effektiva kommunikationssätt är enligt 

McKenna (1991) word of mouth. Kunder kommunicerar sina erfarenheter till andra 

beroende på den grad av tillfredställelse de känner vilket också Stone och Woodstock 

(1995) menar är styrkan i word of mouth. Det finns stor möjlighet att de kunder som inte 

har blivit tillfredställda men som får sina problem åtgärdade kan bli starka och lojala 

kunder. De här kunderna kommer att bli en stor tillgång därför att de kommer att 

rekommendera företaget till andra människor.  
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För att förstärka och stödja sitt köpbeslut skriver Fill (1995) att kunder använder sig av 

word of mouth rekommendationer för att förse sig med information. McKenna (1991) är 

även inne på samma spår. Han menar att det som kunderna säger om företaget också är 

betydelsefullt och inte enbart vad företaget kommunicerar med sin produkt.  

 

McKenna (1991) förklarar att nittio procent av världen påverkas av de tio övriga 

procenten, det vill säga 90/10-regeln. Han syftar till att företagen skall komma åt de 

kritiska tio procenten eftersom de kommer indirekt påverka de andra nittio procenten. De 

tio kritiska procenten kommer att skicka vidare meddelandet till de övriga och word of 

mouth meddelandet kommer att expandera likt en snöboll som rullar nedför en backe.  

 

Litteraturen beskriver många olika teorier som visar hur många personer en nöjd och en 

missnöjd kund berättar sina erfarenheter till. Till exempel: 

 

 Costumer Service Institute förklarar att en missnöjd kund berättar sina negativa 

erfarenheter till elva andra individer. En nöjd kund däremot berättar bara sina 

erfarenheter till tre andra individer. (Lindbom & Jonsson, 1992) 

 En generell regel att ha i åtanke är att en kund med goda erfarenheter av en 

produkt kommer att berätta för tre andra individer. Däremot kommer en kund 

med sämre erfarenheter att berätta dem för tio andra individer. (McKenna, 1991) 

1.3 Problemdiskussion 

Vi vill undersöka interaktiva sociala medier. Eftersom vi själva upplever en påverkan av 

sociala medier tror att de kommer ha stor betydelse för informationssamhället som vi 

idag lever i. I och med att sociala medier är väldigt populära och ökar i antal tror vi kan 

bero på att människan har ett stort behov av att uttrycka sig. Samtidigt finns möjligheten 

till att stanna anonym. Många människor och företag har uppmärksammat det här 

fenomenet och riktat sin marknadsföring genom eller mot sociala medier. Idag finns det 

många bloggare i världen som lever på reklamintäkter från företag som vill synas i deras 

närvaro, genom att skriva om sina liv, mode, ja alltmöjligt.   

 

Vi vill göra en undersökning om vad fenomenet sociala medier innebär, dess innebörd 

och betydelse av att arbeta med marknadsföring via sociala mediekanaler. Hur sociala 

medier uppfattas eller används av olika företag och reklambyråer på marknaden. Vilken 

attityd har företag och branschexperter gentemot sociala medier? Tror de på detta och är 

det något som de anser kommer vara under en längre tid, eller kommer det rent av 

försvinna. Sociala medier är ett relativt nytt och därför outforskat ämne inom akademin, 

men det förs omfattande diskussioner i bloggsammanhang.   

 

Vi upplever att sociala medier har påverkat konsumentens köpbeteende. Med detta menar 

vi att kommande generationers köpbeteende kan skilja sig från det traditionella. Vi menar 

att människor idag kan hitta information om produkter som andra människor testat och 

sedan recenserat och bedömt.  Det kan vara allt från produktegenskaper till prisintervall 

mellan olika butiker. Prisjakt.se är ett exempel på social media som berör ovanstående. 
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Det här skulle kunna påverka företagens sätt att föra sin marknadsföring eftersom det 

kanske inte längre i samma utsträckning fungerar att använda traditionella 

marknadsföringskanaler som till exempel TV och radio som fungerar som 

envägskommunikation. De traditionella marknadsföringskanalerna berättar enbart sin 

historia. Ett företags varumärke som endast marknadsförs och kommuniceras via 

envägskommunikation tror vi kan väljas bort. Idag tror vi inte den nya generationen 

lyssnar på företag vilka förespråkar och framhäver sina produkter. Genom sociala medier 

har konsumenten fått möjlighet att kunna berätta sin version av produkten och 

varumärket.  Det här har skapat att det kan bli svårare för företag att kontrollera sina 

produkter och varumärket.   

1.4 Syfte 

Det skapas ett mycket intressant möte mellan den traditionella marknadsföringssynen och 

de möjligheter som sociala medier erbjuder. Uppsatsen syftar till att undersöka hur 

svenska branschexperter resonerar kring marknadsföring via sociala medier. Det skapas 

en kanal som kan liknas vid en gråzon som företag kanske inte har kontroll över. Vi 

diskuterar även teorier om Internetmarknadsföring och relationsmarknadsföring i 

förhållande till marknadsföring via sociala medier. Vår målsättning med undersökningen 

är att:  

 

1. Sammanställa och beskriva samtida uppfattningar om sociala medier. 

 

2. Hur menar branschexperter att företag och marknadsförare skall arbeta med 

marknadsföring via sociala medier.  

 

3. Diskutera de svårigheter som företag och marknadsförare kan ha att kontrollera mediet 

som sådant. 

 

4. Presentera en normativ modell för hur företag och marknadsförare kan utnyttja sociala 

medier som en del av sin marknadsföring. 

1.5 Disposition 

I vår metoddel beskriver hur vi har gått tillväga för att uppfylla vårt syfte. Vi förklarar 

varför vi har använt oss av samtalsintervjuer med branschexperter och vi diskuterar samt 

reflekterar kring svårigheter med att genomföra intervjuer via telefon.  I den teoretiska 

referensramen belyser vi teori om Internetmarknadsföring, relationsmarknadsföring samt 

Gerillamarknadsföring. Vi presenterar det i kapitel tre.  

 

För att få en tydligare bild av sociala medier presenterar vi i kapitel fyra ett antal exempel 

på sociala medier, vi presenterar även hur företag utnyttjar sociala medier i sin 

marknadsföring. I kapitel fem kan läsaren ta del av de intervjuer vi genomfört samt den 

information som är relevant för studien. Kapitel sex belyser studiens slutsatser samt 

riktlinjer för hur företag kan använda sociala medier som en del i sin marknadsföring.      
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2 Metod 
I det här kapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga med studien samt hur vi har kommit 

fram till representativa illustrationer. Vi beskriver också vår metod för datainsamling 

och val av informanter. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens begränsningar.  

 

Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att skapa samt presentera en normativ modell 

för hur företag och marknadsförare kan använda sig av sociala medier i ett 

marknadsföringsperspektiv. För att lyckas med det har vi valt att sammanställa samtida 

uppfattningar om sociala medier genom att presentera representativa och innovativa 

illustrationer. Illustrationerna är indelade i olika avsnitt, första delen beskriver 

representativa sociala medier vilka berör olika användarområden. Meningen med urvalen 

av illustrationerna var att försöka presentera en så god helhetsbild som möjligt av sociala 

medier och vad de innebär samt hur de kan utnyttjas i affärsverksamhet. I den andra delen 

presenterar vi innovativa och aktuella företag vilka utnyttjar sociala medier som en del i 

deras affärsverksamhet. Dels för att ge läsaren en bättre uppfattning om sociala mediers 

möjligheter samt underlätta studiens utformning av en normativ modell.  

 

Eftersom vi gjorde observationer på Internet menar Svenningsson (2003) att vi tvingas att 

brottas med speciella villkor som handlar om att kommunikationen sker på ett nytt sätt 

som det inte finns utvecklade metoder för att studera. Val av illustrationer grundar sig till 

stor del på vår förkunskap inom sociala medier. Vi har sedan tidigare varit aktiva 

användare och utnyttjat majoriteten av de illustrationer av sociala medier som vi valt att 

presentera. Andra exempel har vi funnit genom att följa diskussioner över Internet och 

nyhets- och debattartiklar från traditionella massmedier. Dessutom har vi fått inspiration 

från vänner och bekanta samt genom intervjuer med experter inom området. För att 

presentera illustrationerna på bästa vis har vi använt oss av så kallade skärmdumpar, allt 

för att ge läsaren en så bra uppfattning som möjligt.  

 

Genom att följa diskussioner över Internet samt nyhets- och debattartiklar från 

traditionella massmedier och dessutom genomfört två kvalitativa expertintervjuer, fick vi 

bekräftat för oss att illustrationerna är representativa för sociala medier.   

 

I genomförandet av undersökningen har vi utgått ifrån en kvalitativ metod. Största 

anledningen till detta är att vi vill erhålla en djupare förståelse hur företag och 

marknadsförare kan arbeta med sociala medier som en del i sin affärsverksamhet på 

grund av de nya möjligheter som uppkommer i och med utvecklingen av det nya 

medielanskapet. Vi var även intresserade av att se attityder, åsikter, värderingar samt 

tankar. Bell (2000) förklarar att forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer 

intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld, målet är snarare insikt än 

statistisk analys.  

 

Studiens empiri bygger på samtalsintervjuer med två experter inom sociala medier, vi 

kallar det här kapitlet för Experter. Enligt rekommendationer från Andersen (1998) 

försökte vi formulera öppna intervjufrågor som informanterna kunde diskutera kring. Vi 

ansåg detta vara av vikt eftersom vi ville få fram informanternas syn samt resonemang 

kring forskningsområdet. Från början tänkte vi intervjua ett antal experter från olika 
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reklambyråer men efter vi följt diskussioner över Internet beslutade vi att endast intervjua 

oberoende källor. Vi valde oberoende källor för vi ansåg att reklambyråer kunde vara för 

partiska vilket i slutändan skulle missgynna vår studies resultat. De oberoende källorna 

tror vi passade bättre till vårt syfte då vi ansåg att de är mer uppdaterade inom det nya 

forskningsområdet. Dessutom ansåg vi att de är objektiva i sitt förhållningssätt då de inte 

företräder med ekonomiska intressen. Dock kan vi ha missat reklambyråers och företags 

resonemang och åsikter samt hur de förhåller sig till sociala medier.    

 

Vi fann informanterna genom att följa diskussioner över Internet vilka berörde 

ämnesområdet. Informanterna var aktiva och deltagande i diskussionerna över Internet 

vilket gjorde dem aktuella och intressanta för vår studie. Informanterna är med och driver 

utvecklingen av marknadsföring inom sociala medier och därför är de också väldigt 

relevanta för vår studies syfte. Vår första informant heter Leif Kajrup och han har sedan 

år 1992 arbetat som kommunikationsarkitekt, projektledare samt kreatör från 

reklambranschen. Idag bedriver Leif en blogg där han delar sina tankar, idéer och 

funderingar om reklam och framförallt om den nya tidens reklam. Vår andra informant 

heter Daniel Nüüd och han är anställd som projektledare på Mindpark. Det är ett företag 

som skapats av olika tidningar och företaget arbetar med trendanalyser över Internet. 

Även Daniel skriver en blogg på Mindpark.se som handlar om sociala medier.  

 

I och med det geografiska avståndet till informanterna hade vi inga resurser att träffa 

dem. Istället valde vi att ta hjälp från teknologin och genomförde telefonintervjuer via 

Skype. En nackdel med telefonintervjuer och intervjuprocessen i sig tror vi kan vara att 

det är svårt att se och veta ifall informanterna håller inne med information. Dock 

upplevde vi att informanterna var väldigt öppna med sina värderingar, resonemang och 

tankar. Vi uppfattade inte detta som skadligt för vår studie.  

 

Vi hade gärna träffat informanterna personligen vilket vi tror hade varit mer optimalt. På 

det sättet tror vi att vi kunde ha fått mer användarmaterial eftersom vi kan ha missat ifall 

informanterna till exempel varit ironiska eller uttryckt sig genom kroppsspråk. Dessutom 

är det betydligt enklare att få igång en diskussion vid personliga möten. I det stora hela 

upplevde vi inte telefonintervjun via Skype som problematisk, vi tror inte någon annan 

intervjuform skulle förändra resultatet av intervjuerna speciellt mycket.  

 

Innan intervjuerna ägde rum skickade vi vår frågemall till informanterna. Vi ansåg att vi 

kunde får ut mer information av informanterna genom skicka ut vår intervjumall till dem 

vilket också gjorde att de fick chansen att förbereda sig själva inför intervjun. Nackdelen 

med det här tillvägagångssättet kan vara att intervjun inte blir lika spontan. Det vill säga 

att svaren lika gärna kunde vara inövade. Vi trodde också att det fanns risk för att en del 

av frågor kunde misstolkas av informanterna inför intervjuerna.   

 

Innan varje intervju förberedde vi oss genom vår intervjumall samt att dela upp 

intervjuansvaret. Vi inledde intervjuerna med att kontrollera och försäkra oss att 

informanterna hade tagit del av det skickade materialet samt hur villiga de var att 

medverka på ljudinspelning av intervjun. Ingen av informanterna hade något emot att 

medverka på ljudinspelning. Andersen (1998) menar att bandinspelning av intervjun 
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endast får användas om informanterna själva ger tillåtelse till det. Under intervjuerna var 

uppdelningen att en person var ansvarig för att ställa frågor och med hjälp av följdfrågor 

försöka få igång en diskussion. Den andra personen ansvarade för att anteckna och se till 

att intervjun spelades in på ljudfiler via en Mp3-spelare. Under de två kvalitativa 

intervjuerna underlättade också den anteckningsansvarige med att täcka in allt vi ville få 

svar på genom att komma med inlägg samt frågor. Vi intog rollen som samtalsstöd under 

intervjuprocesserna för att inte vår förförståelse skulle påverka intervjun och därmed 

resultatet. Intervjuerna pågick i ungefär 1.5-2 timmar vardera.   

2.1 Det insamlade materialet 

När intervjuerna var färdiga analyserade samt upprättade vi en helhetssyn av det 

insamlade materialet. Vi fick en överskådlig bild av det insamlade materialet från 

anteckningarna vilka gjordes i samband med intervjuerna. För att förtydliga och precisera 

det insamlade materialet tog vi hjälp av de inspelade ljudfilerna från intervjuerna. Enligt 

Andersen (1998) är kvalitativa analyser samt tolkningar ett krävande tillvägagångssätt 

eftersom de ställer krav på skriftlig dokumentation. Vanligtvis är det mycket omfattande 

och ostrukturerat. Vidare menar Andersen (1998) att det inte finns något konkret 

tillvägagångssätt enligt metodböckerna att genomföra en analys och tolkning av kvalitativ 

data. Tolkningar är ett kreativt tillvägagångssätt vilket ställer krav på forskarens kreativa 

förmåga.   

 

Vi valde att inte återge materialet ordagrant, utan istället att presentera det insamlade 

materialet i sammanfattad form. De enda tillfällena då vi återgav materialet ord för ord 

var när vi hittade lämpliga citat. För att inte återge citaten i talspråk valde vi att skriva om 

dem till skriftspråk eftersom vi ansåg att citaten skulle bli mer gripbara och enklare för 

läsaren att ta till sig samt förstå. Det här medförde att vi endast tog med relevant 

information vilket vi ansåg skulle förtydliga innebörden av citaten. Det vill säga att vi 

bortsåg från icke relevant information som till exempel upprepningar och sämre 

formulerade meningar. Vi valde även att bortse från information som vi var osäkra på 

vilket skulle kunna medföra tolkningsfel, det vill säga irrelevant information för studien 

och dess resultat. 

 

När väl det insamlade materialet från intervjuerna var sammanställt valde vi att 

strukturera upp och presentera det under lämpliga rubriceringar. Våra rubriker bygger på 

det mönster vi såg av det insamlade materialet och på det här sättet blev det enklare att 

urskilja relevant information. Vi följde även Ejvegårds (1996) rekommendationer att 

skicka de bearbetade intervjuerna till informanterna så att de får möjlighet att göra 

eventuella rättelser. Vidare menar Ejvegård (1996) att intervjuare kan ha missförstått vad 

de informanterna menat. Det kan också inträffa att informanterna vid en genomläsning av 

den bearbetade intervjun ändrar sig och till exempel inte alls vill uttala sig lika 

kategoriskt som tidigare. Det är också viktigt att godta eventuella ändringar ifall 

forskaren låter informanterna kommentera intervjun.   

2.2 Studiens begränsningar 

Studiens största begränsning är att det inte finns några ramar för Internet eller vad som 

finns där. Det finns ofantligt mycket information på Internet och därför kan vi omöjligt 
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hitta allting. Internet är dessutom levande där informationen flyter fritt. Vi kan inte 

utesluta att litteraturen vi använt oss av är den mest representativa inom sociala medier. 

Vi kan heller inte utesluta att den inte är representativ. Vid en djupare granskning kunde 

vi kanske ha funnit bättre lämpad litteratur men både tiden samt resurserna har varit 

begränsade för studien. Det samma gäller de Internetbaserade källorna vilka vi inte kan 

garantera är de mest representativa eftersom Internet som informationskälla är så 

ofantligt stort med varierande kvalitet. Vi kan inte vara säkra på ifall vi hittat allt. Dock 

har vi försökt att ta med så trovärdiga källor i studien som möjligt. Det vill säga 

information som producerats av individer vilka vi anser vara kunniga inom sociala 

medier.  

 

De representativa illustrationerna vi presenterat kan givetvis inte representativa hela 

Internets utbud av sociala medier. I skrivandets stund har vi försökt presentera den del 

inom sociala medier som vi ansåg vara en av de mest aktuella och innovativa. De företag 

vi valde är endast representativa för en mindre del av de företag vilka tillämpar sociala 

medier i sin affärsverksamhet. Det är som tidigare nämnt svårt att presentera och 

upptäcka allt då Internet som medium är så ofantligt stort. Vi har försökt att täcka ett 

större omfång istället för att gå in på djupare beskrivningar av illustrationerna.  

 

Valet av informanter inom området sociala medier har troligtvis inte påverkat studiens 

resultat, hade vi valt andra informanter hade vi troligtvis fått ett liknande resultat 

eftersom de representerar den debatt som pågår inom området sociala medier. Att vi 

endast valde två stycken informanter kan inte ses som att vi täckt hela 

marknadsföringsbranschen. Vi har medvetet valt informanter vilka vi anser vara väldigt 

kunniga eftersom de är aktiva och ständigt uppdaterade samtidigt som de även arbetar 

med sociala medier. Båda informanterna har ett genuint intresse inom ämnesområdet.      
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3 Teoretisk referensram 
För att förstå sociala medier är bloggar, e-postmarknadsföring, viral marknadsföring 

och Gerillamarknadsföring speciellt intressanta. Kapitlet kommer att redogöra relevant 

marknadsföringsteori samt viktiga begrepp och teorier inom Internetmarknadsföring, 

relationsmarknadsföring samt gerillamarknadsföring. Den sammanställda teorin kommer 

att ligga till grund för den kommande analysen. 

3.1 Internetmarknadsföring 

Frankel (2007) menar att dagens främsta utmaning för marknadsförare inte handlar om att 

förstå Internets betydelse och vara närvarande på nätet, utan om att integrera det med 

övriga delar i marknadsföringen. Det innebär också att man utnyttjar nätets fördelar på ett 

smart sätt och att förstå vad som inte passar där.  

 

Frankel (2007) menar att Internet är ett mycket snabbare och aktivare medium och 

uppbyggt kring nätverk vilket gör det möjligt för till exempel dramatiska nyheter att 

spridas med blixtens hastighet. Internet ger ökad konkurrens om uppmärksamheten vilket 

resulterar i högre trösklar. Det innebär att det krävs mer för att nå uppmärksamhet. 

 

Enligt Frankel (2007) kan Internet användas för att bygga ett starkt varumärke. Det kan 

uppnås genom att kommunicera personligt, skapa medvetenhet om företaget och öka 

målgruppens lojalitet. Samtidigt är det också viktigt att se marknadsföringen på Internet 

som en del av den samlade marknadsföringen. Han menar att utmaningen fortfarande 

kvarstår i att fundera hur och på vilket sätt Internet skall integrera med resterande del av 

marknadsföringen.  

 

Det finns oerhört många möjligheter på Internet för företag. Frankel (2007) förklarar att 

det däremot kan vara lätt att generalisera och enbart se samma fördelar till alla företag 

som inte berör det enskilda företaget. Varje företag måste sätta upp interna mål och 

syften med sin marknadsföring på Internet. Frankel (2007) menar vidare att det kan 

underlättas av att snegla på andra företag inom samma bransch. Allt för att skapa en bild 

av vad som är bäst lämpat till det enskilda företaget. Det finns mycket kunskap samt 

inspiration att hämta från USA där kommersialiseringen av Internet ligger väldigt långt 

fram. Enligt Frankel (2007) berörs Internet av trenderna inom marknadsföring och det går 

att urskilja tydliga mönster i hur företag väljer att marknadsföra sig.   

 

Under rubriken Internetmarknadsföring behandlas teman som till exempel e-

postmarknadsföring, sökmotormarknadsföring, affiliate-marknadsföring, viral 

marknadsföring och bloggar. För att förstå sociala medier är bloggar, e-

postmarknadsföring, viral marknadsföring samt Gerillamarknadsföring speciellt 

intressanta. 

3.1.1 Bloggar 

Newson (2009) menar att bloggar har haft ett dramatiskt inflytande på Internet vare sig 

det handlar om personliga, amatörmässiga, proffessionella eller företagsmässiga delar av 

Internet. Enligt Newson (2009) är en blogg en webbsida där information visas efter 

publiceringsdatumet. Det innebär att den färskaste informationen eller inläggen alltid 



 

- 14 - 

ligger högst upp på webbsidan. Han menar att en aktiv blogg som ständigt uppdateras 

med ny information eller nya inlägg kommer utvecklas och växa för varje dag.     

 

För att företag skall nå ut med sin marknadsföring kan bloggen vara ett mycket enkelt 

och personligt verktyg (Frankel 2007). Bloggen kan också användas som företagets arkiv 

då den gör det lättare att ”minnas” och hitta material i tidsföljd. Samtidigt är också en 

blogg ett kostandseffektivt marknadsföringverktyg då den verkliga kostnaden består av 

tiden det tar att skriva för bloggen. Enligt Frankel (2007) blir bloggar bättre och 

populärare i den mån de uppdateras. Det är utgivaren själv som bestämmer hur ofta nya 

inlägg görs. De bästa bloggarna uppdateras dagligen med nya inlägg vars omfattning 

varierar. Allt från ett fåtal rader till en lång artikel.  

 

Frankel (2007) menar att styrkan hos bloggar ligger i enkelheten då de är lätta att skapa 

och att använda. Vidare förklarar han att det finns flera sorters bloggar. Den mest 

förekommande bloggen är en webbsida som framför allt består av text. Det är även 

vanligt att den kompletteras med bilder. Andra varianter av bloggar kan vara till exempel 

video-logg (vlogg) eller mobil logg (moblogg). I båda dessa varianter av bloggar är det 

centrala inläggen och innehållet oavsett om det är i text-, bild-, ljud- eller filmformat. Det 

som majoriteten av alla bloggar har gemensamt är enligt Newson (2009) att de länkar till 

information på andra webbsidor. Görs ett uttalande eller påstående på en blogg kan 

utgivaren stödja det genom att skapa en länk till källan som står bakom uttalandet eller 

påståendet.     

 

Det finns ett antal tillvägagångssätt där företag kan använda bloggar i marknadsföringen. 

Enligt Frankel (2007) kan företag använda sig av bloggar i sin kundservice. Det 

effektiviserar företagets ansikte utåt och släpper in kunden lite längre. Företag får via en 

blogg direktkontakt med kunderna och kan betjäna dem på distans med information. Det 

möjliggör också att ge kunderna tips och exempel på användningsområden för företagets 

produkter. Han menar att kunderna då kommer känna sig mycket tryggare med företagets 

lösningar samtidigt som de genom ökad kunskap och påminnelse pratar mer om 

lösningarna med sina andra kontakter.  

 

En annan variant av blogg som företag kan använda sig av enligt Frankel (2007) är Vd-

rapporter. Vd-rapporten är ett bra verktyg ifall företagets ledning reser mycket och de 

anställda undrar var chefen är eller vad han gör? En mobiltelefon utrustad med kamera 

kan öppna en bro som ger de anställda inblick i vad vd gör. Den här varianten kallas för 

”moblogging”.  

 

Frankel (2007) menar också att företag kan använda sig av ett artikelarkiv innefattande 

kommenterande listor med länkar till information på webben. Det kan till exempel beröra 

artiklar värda att komma tillbaka till. Vidare menar han att ett artikelarkiv underlättar 

både för medarbetarna och för kunderna eftersom information i bloggform ofta är 

välstrukturerad och enkel att hitta. Använder företaget bloggformatet för att lägga ut 

information blir den både välstrukturerad och enkel nå även en längre tid efter 

publiceringsdatumet.  
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Enligt Frankel (2007) kan internkommunikation inom företaget underlätta 

informationsflödet mellan företagets anställda. Ett företag som påvisar svårigheter i att 

leverera information i tid kan använda sig av företagsgemensamma, avdelnings- eller 

individuella bloggar eftersom informationen då alltid finns tillgänglig. På så vis kan 

informationen spridas inom företaget istället för att passera stressade chefer i flera nivåer.  

 

Företag kan med hjälp av bloggar bli ett mer personligt och trovärdigt företag enligt 

Frankel (2007). Vidare menar han att bloggar är ett bra sätt att visa upp kompetenta 

medarbetare inom företaget eftersom riktiga människor skapar förtroende. För att 

ytterligare förklara exakt vad han menar väljer vi att citera ur hans bok Marknadsföring 

på Internet: 

 

Du använder Google för att söka efter en leverantör av en viss tjänst. Du 

hittar två företag: Ett anonymt företag och ett som lyfter fram personalen med 

namn, direktnummer och bevis för sin kompetens. Vilket företag får du mest 

förtroende för?  (Anders Frankel 2007, s.116) 

 

Frankel (2007) menar att personlighet lockar, utmanar, säljer och ger något att relatera 

till. Han liknar en företagsblogg som en plats där människorna bakom ett företags e-post, 

telefoner och brev syns.  

3.1.2 E-postmarknadsföring 

Enligt Kotler (2002) är e-post är ett av de billigaste och mest effektiva sätt för att ge 

erbjudanden eller produkt information direkt till kunderna. Även Frankel (2007) menar 

att marknadsföring via e-post är mycket kostandseffektivt. För att marknadsföringen via 

e-post skall bli framgångsrik krävs bearbetning av befintliga kunder och kontakter. Det 

kräver också att kunderna gett sin tillåtelse till utskick från företaget. Att marknadsföra 

sig gentemot befintliga kunder har enligt Frankel (2007) betydligt bättre lönsamhet än att 

marknadsföra sig för att hitta nya kunder. En annan viktig egenskap som e-

postmarknadsföring har är enligt Frankel (2007) snabbheten. I förhållande till 

traditionella utskick med tryck och postfordran går e-postmarknadsföring betydligt 

snabbare. Det leder också till snabbare respons från kunderna. Det är dock viktigt att inse 

att det som skickas kan uppfattas som skräppost eller ”spam” när man använder sig av e-

post som marknadsföringskanal. Ett alltför stort bruk av e-post för att nå nya kunder kan 

enligt Frankel (2007) leda till negativa attityder gentemot obeställd marknadsföring via e-

post. Mottagaren kan uppfatta innehållet eller meddelandet som ovälkommet vilket 

påverkar bilden av avsändaren negativt.   

 

E-postmarknadsföring kan hjälpa till att bygga en värdefull kundrelation. Frankel (2007) 

menar att det är ytterst viktigt att förstå vilket innehåll mottagaren värdesätter för att bli 

framgångsrik genom e-postmarknadsföring. Sedan gäller det att fokusera på att leverera 

det. Hanteras det här på rätt sätt resulterar det i ett tydligt försprång framför 

konkurrenterna och förutsättningar för affärer i framtiden enligt Frankel (2007). Det 

värdefulla innehållet varierar från mottagare till mottagare. Frankel (2007) menar att det 

ibland kan vara relativt enkelt att hitta ett innehåll som passar för många mottagare 

medans det iblanda kan krävas att innehållet anpassas mer eller mindre individuellt.  
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3.1.3 Viral marknadsföring 

Viral marknadsföring handlar enligt Frankel (2007) om att få så många som möjligt att 

klicka vidare på en viss länk, att skapa ett rykte och att få många att läsa ett meddelande. 

Med andra ord handlar det om att få så många som möjligt att utföra ett visst beteende. I 

mer dagliga termer kallas även viral marknadsföring för ”Word of mouth” eller på 

Internet för ”Word of mouse”.  

 

Det skapas massor av ny kommunikation genom Internet, trots farhågor om att tekniken 

skulle göra oss både isolerade och asociala. Frankel (2007) menar att e-post, chatt och 

olika typer av forum och nätverkssajter skapar oerhört många nya kontaktytor som kan 

användas för att till exempel utbyta erfarenheter, dela med sig av både positiva som 

negativa upplevelser eller skicka vidare något fascinerande. För marknadsförare och 

företag innebär betydelsen av viral marknadsföring enligt Frankel (2007, s.99) tre saker:  

 

1. Såväl nöjda som missnöjda kunder har det enklare än någonsin att dela med sig av 

sina erfarenheter. 

2. Kul eller värdefull information sprids mer än någonsin. 

3. Informationen sprids snabbare än någonsin. 

Den första punkten handlar om att se till så att kunderna inte har någonting att klaga på. 

Frankel (2007) belyser även betydelsen av att inse att det ibland kan vara värt att göra 

”det där lilla extra” för kunderna. Han menar att kunderna kommer bli nöjda och det 

kommer att sprida sig och på köpet erhålls den bästa marknadsföring som finns, nämligen 

rekommendationer. Den andra punkten är lite svårare men väl värd att ta på allvar menar 

Frankel (2007). Många webbsidor har idag rutor för att ”tipsa en vän”. Det går även att 

skicka roliga berättelser och historier via till e-post. Frankel (2007) menar att tips, humor 

och rykten sprids med en enorm hastighet och når allt fler mottagare på grund av att 

mottagaren använder sitt sociala eller professionella nätverk för att nå ut. Används viral 

marknadsföring på rätt sätt kan den ge miljontals kunder till ingen eller en mycket låg 

kostnad.  

 

Ett mycket lyckat exempel på vad som kan uppnås med genomtänkt viral marknadsföring 

är företaget och programmet Skype. Skype har över ett hundra miljoner registrerade 

användare och ett nätverk som hela tiden ökar enligt Frankel (2007). Det fängslande med 

Skype är affärsmodellen där själva grund tanken bygger på rekommendationer och viral 

marknadsföring. Skype möjliggör att två personer med Internetanslutna datorer kan prata 

med varandra via mikrofon och hörlurar kostnadsfritt. Deras datorer fungerar istället som 

telefon och det enda som behövs är att Skypes kostnadsfria programvara är installerad på 

båda datorerna. Det här resulterar av naturliga skäl i att en konsument kan tipsa de vänner 

och bekanta som denne vill prata med över Internet att även de borde skaffa Skype. De 

vänner och bekanta som rekommenderas att skaffa Skype kommer i sin tur att 

rekommendera deras vänner och bekanta.  
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Frankel (2007) menar att det är viktigt att se till att det finns ett värde för den som tipsar 

likväl som ett värde för den som blir tipsad när viral marknadsföring används. Vidare 

menar han också att ju fler och svårare steg som krävs för att göra någonting på Internet 

kommer leda till att färre kommer att göra det. Det är också viktigt att förstå hur 

mottagaren fungerar och vilka nätverk de använder eftersom olika målgrupper fungerar 

på olika sätt.   

3.2 Gerillamarknadsföring 

Gerillamarknadsföring handlar om konsten att nå konventionella mål genom 

okonventionella medel. Metoden bygger på att man med mycket små medel kan uppnå 

maximalt resultat med minimala resurser. Begreppet myntades av marknadsföraren Jay 

Conrad Levinson år 1983 i boken ”Guerilla marketing”. Han menar att 

Gerillamarknadsföring mindre företag har nytta av Gerillamarknadsföring eftersom de 

inte har så mycket resurser. I artikeln ”What is Guerrilla marketing” definerar Levinson 

Gerillamarknadsföring enligt följande: 

 

 I'm referring to the soul and essence of guerrilla marketing which remain as 

always - achieving conventional goals, such as profits and joy, with 

unconventional methods, such as investing energy instead of money. 

(www.gmarketing.com)  

 

Fill (2005) menar att Gerillamarknadsföring är ett försök eller handling att nå kortsiktig 

uppmärksamhet för ett erbjudande med kort livslängd. Gerillamarknadsföring är bäst 

lämpat på marknader vilka kännetecknas av mättnad eller överexponering av 

konventionella mediers budskap enligt Fill (2005). Traditionellt sett var spridning av 

flyers den huvudsakliga metoden inom Gerillamarknadsföring. Idag innefattar termen ett 

brett spektrum av aktiviteter. Gemensamt för många av dem är enligt Fill (2005) att de får 

sin styrka och uppmärksamhet genom att befinna sig i utanför det som anses vara 

sedvanliga mediekanaler. Sabotage är en hårdare tolkning av Gerillamarknadsföring då 

själva gerillakampanjen kidnapppar och utnyttjar konventionell media. Det kan till 

exempel röra sig om att spraya eller måla över andra annonsörers affischer. Han nämner 

ett exempel som berör lanseringen av ”Blah Blah Blah music magazine” då pratbubblor 

fästes över affischer med budskap till andra annonser (Fill 2005).   

 

På Wikipedia.org beskrivs Gerillamarknadsföring som en okonventionell metod som 

snarare bygger på tid, energi och fantasi än en stor marknadsföringsbudget. Karateristisk 

och generell taktik för Gerillamarknadsföring är att den är väldigt oväntad och 

okonventionell. Kunderna exponeras och kommer i kontakt med Gerillamarknadsföring 

på mycket överraskande och oväntade platser. Det här kan resultera i att själva iden som 

marknadsförs kommer bli mycket minnesvärd och omtalad samtidigt som kampanjen får 

stort genomslag i till exempel tv eller olika tidskrifter.  
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Figur 3 - Relationsmarknadsföringsmodellen (Blomqvist, Dahl och Haeger 2004, s. 22) 

3.3 Vad är relationsmarknadsföring? 

Inom marknadsföringslitteraturen beskrivs betydelsen av kundrelation allt oftare.  Ett 

företags syfte är att skaffa nya kunder samt att behålla dem.  Det är sällan att relationen 

mellan kunden och företaget upphör efter att själva transaktionen är avslutad.  Blomqvist, 

Dahl och Haeger (2004) menar att det snarare är tvärtom, att relationen intensifieras ofta, 

vilket får en stor betydelse när kunden ska göra sitt nästa köpbeslut. Kundrelationen har 

en viktig roll för ett företags existens, vilket innebär att företaget måste bli 

kundorienterad för att kunna konkurrera.  Det finns också ett behov från kundens 

synvinkel med att ha goda relationer med företaget. Det kan till exempel handla om en 

osäkerhet inför ett stort köp, då kunden behöver känna förtroende för sin leverantör. 

Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) anger sin definition av relationsmarknadsföring med 

influenser av Tore Strandvik, enligt följande: 

 

Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla 

och avveckla relationer med kunder så att ömsesidiga värden och 

konkurrenskraft skapas. (Blomqvist, Dahl och Haeger 2004, s. 27) 

 

Beroende på vilken styrka företaget vill uppnå i sina kundrelationer samt vilken grad av 

differentiering som företaget strävar efter, kan relationsmarknadsföringsstrategin 

utformas på ett antal olika sätt.  Det finns tre olika nivåer som relationsmarknadsföring 

kan ske på. Ju högre nivån är, desto större är de potentiella fördelarna med 

relationsmarknadsföringsstrategin enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2004, s. 31). 
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Figur 4 – Tre nivåer av relationsmarknadsföring (Blomqvist, Dahl och Haeger 2004, s. 31) 

 

Den första nivån av relationsmarknadsföring karakteriseras av att företagen i första hand 

använder priset som ett verktyg för att öka det kundupplevda värdet. Till exempel 

använder företagen olika bonussystem för att belöna sina lojala kunder.  Ett typiskt 

exempel på hur relationsmarknadsföring används på den första nivån är ICA–kortet och 

Coops bonusprogram för ”MedMera” kortet. Den stora nackdelen med 

relationsmarknadsföring på första nivån är att den sällan ger bestående 

konkurrensfördelar. Priset i marknadsföringsmixen är det lättaste elementet att imitera. 

Dessutom är det mycket svårt att differentiera erbjudandet tillräckligt mycket så att det 

täcker kostnaderna för den här typen av åtgärd.  

 

Relationsmarknadsföring på den andra nivån använder sig inte endast av priset som ett 

redskap, utan kombinerar priset med andra åtgärder i syfte att etablera sociala band med 

kunden. Kunden ses som en individ och är inte längre en i mängden. Individen har unika 

behov och önskemål som tillfredsställs på ett personligt sätt. Betoningen ligger på den 

personliga kommunikationen, för att på det sättet öka kännedomen om kunden som 

individ, vilket underlättar för företaget att kunna förfina de relationsbyggande åtgärderna.  

Att bygga upp ett förtroende som gör att relationen får ett djupare värde för kunden än 

vad som kan åstadkommas med enbart monotära fördelar är det stora målet. 

 

Strategin i relationsmarknadsföringen av tredje graden har som utgångspunkt att förse 

kunden med värde ökande system som kunden inte kan erhålla eller använda på egen 

hand och som inte finns tillgängliga på något annat håll. Det innebär att företaget knyter 

strukturella band med kunden utöver de sociala och finansiella banden. Det här betyder 

att tjänsterna utformas som en del av ett leveranssystem istället för att vara beroende av 

enskilda individers förmåga att bygga relationer. Det viktigaste 

marknadsföringselementet blir därmed serviceleveransen, vilket ser till att kostnaderna 

för kunden att byta leverantör ökar avsevärt. 

3.3.1 Internet och relationsmarknadsföring 

Internet är idag en stark drivkraft och betydande verktyg inom relationsmarknadsföring. 

Ett företags hela verksamhet och organisation påverkas av Internets intåg, vilket erbjuder 

företagen nya effektiva sätt att bedriva relationsmarknadsföring på.  Många företag ser 

stora möjligheter som Internet har att ge, det kan exempelvis vara att effektivisera 

kundservice, fördjupa kundrelationer, personalisera marknadsföringsbudskap samt 
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möjligtgöra mass customization 
4
. Flera av de förändringar som Internet för med sig 

ligger i linje med utvecklingen inom relationsmarknadsföring.  Företagen kan helt på sina 

egna villkor erbjuda kunden att integrera med företaget för första gången. Det är kunden 

som äger och kontrollerar relationen.   

 

De största fördelarna med Internet är alltså, möjligheterna att aktivt involvera kunden i 

relationen. Att kund och företag kan integrera i realtid, innebär att Internet kan bli ett 

alternativ till det fysiska mötet med företagets personal och system.  Olika 

internetbaserade lösningar kan underlätta att kundens och leverantörens samverkan 

utvecklas och öppenhet skapas i kundrelationen. Det går att ordna webbplatserna utifrån i 

vilken utsträckning informationsinnehåll och– utbyte möjliggör en aktiv och engagerande 

kundrelation. 

 

            .  
Figur 5 – Webbplatsers förmåga att aktivt involvera kunden (Blomqvist, Dahl och Haeger 2004, s. 97) 

 

Ju längre ner vi kommer på ovanstående lista så framstår Internet allt mer intressantare ur 

relationsmarknadsförings perspektiv.  De flesta branscherna ser en stor potential i att 

flytta kundinteraktionerna till en mera lättillgänglig och kostnadseffektiv kanal.  Genom 

att tillämpa Extranetlösningar skapar det dessutom möjligheter till informationsbyte på en 

fördjupad nivå, vilket ökar värdet av relationen. På samma sätt finns det möjlighet till 

Intranetlösningar som ger möjlighet till en effektiv och rationell spridning av 

kundinformation intern så att kunden möter samma företag oberoende av kanal och 

kontaktyta. 

Tillgången till information på Internet ökar i och med det även antalet tänkbara alternativ 

för köparen, vilket kan leda till att kundernas lojalitet vittrar.  Att vara en leverantör 

trogen har inte alltid tillräckliga fördelar med tanke på möjligheterna att enkelt hitta 

                                                 
4 Tanken är att med teknologins hjälp skapa produkter som bygger på samma plattform och som på ett 

kostnadseffektivt sätt kan anpassas så att kunden upplever dem som skräddarsydda (Blomqvist, Dahl och Haeger 

(2004, s. 112).  
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samma erbjudande till en lägre kostnad.  Det innebär att det inte är en självklarhet att 

Internet är en drivkraft som ökar fokuset på relationsmarknadsföringen.  

 

Den mångfald av nya handelsfunktioner som uppstått är en av de mest märkbara 

effekterna av Internets framväxt. Relationen mellan kunden och företaget kanaliseras via 

allt fler kontaktytor, och många av dessa står utanför direkta påverkan. Några exempel: 

Intressegrupper eller så kallade communities, Samköp, Sökagenter, återförsäljargrupper 

och prisagenter. 

 

Det gemensamma med de nya handelsfunktionerna är att kundens makt ökar. Det medför 

dels att kunden får ökad tillgång till information och bättre kunskap vilket underlättar att 

ställa alternativen mot varandra, dels kan kunden fatta sina köpbeslut utan att involvera 

leverantören. De här menar Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) att avstånden mellan 

kund och företag kan i slutändan öka, vilket kan medföra att kundlojaliteten avtar. 

3.3.2 Kundvärde 

Det värde kunden upplever sig få av relationen är kärnan i en relationsmarknadsförings 

strategi. Det är när kunden möter företaget och dess personal och resurser som 

upplevelser skapas och relationer utvecklas. Eftersom kundvärde är kärnan inom 

relationsmarknadsföring blir synen på kundvärde och hur det skapas avgörandet för hur 

väl företaget kommer att lyckas med en sådan strategi. 

 
Figur 6 – Hur kundvärde skapas (Blomqvist, Dahl och Haeger 2004, s. 52) 

 

Inom relationsmarknadsföring är kundmötet viktigt, för att det ligger till grund för 

kundupplevelsen och kundvärdet. Varje möte utvärderas av kunden, vilket inte behöver 

vara i direkt i värde termer, utan i vilken grad det var positiv eller negativ upplevelse.  Ett 

möte kan uppstå både i direkt när kunden integreras med företaget, till exempel i en 

butikkassa eller vid en bankomat eller i indirekt då kunden mer eller mindre aktivt 

kommunicerar med företaget, exempelvis via en reklamfilm, produktbroschyr eller word 

of mouth då kunden pratar med varandra.  Kundmöte är samtidigt ett ömsesidigt 

beroende av den kundupplevda relationen där dem positiva kundmöten stärker den 

kundupplevda relationen medans den också senare kan mildra effekten av negativa 

kundmöten och förstärka effekten av positiva sådana. 
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En god upplevd kvalitet är med andra ord ingen tillräcklig värdemätare på företagets 

prestationer.  Genom att sätta kundens totala upplevelse i relationen till uppoffringen får 

vi fram Blomqvist, Dahl och Haeger (2004)  definition av kundvärde. 

 

Kundvärdet är den samlade upplevelsen för kunden av att ha en relation med 

företaget. Kundvärdet bestäms av de fördelar relationen ger kunden jämfört 

med de uppoffringar den kräver. (Blomqvist, Dahl och Haeger 2004, s. 51) 

3.3.3 Kunddialog 

I den traditionella marknadsföringen betraktades kundkommunikationen som 

envägskommunikation på företagets villkor. Det är motsatt mot vad 

relationsmarknadsföringen bygger på, vilket handlar om att upprätta en långsiktig relation 

som förutsätter en dialog där båda parteter kommer till tals. Kunddialogen kan ibland 

ersätta mycket av den traditionella marknadskommunikationen. Den kan till och med 

överträffa marknadskommunikationen i förmåga att skapa värde för kunden. Det här är 

viktigt, då dagens konkurrensutsatta och informationsmätande marknader medfört att 

priset blivit allt högre för att nå fram till kunden Det betyder att de flesta företagen för att 

inte har råd att helt enkel föra dialog med kunden. 

 

Dialogen bekräftar och stärker relationen genom att den både ökar företagets kännedom 

om kundens behov samt att kundens osäkerhet minskar inför interaktionerna med 

företaget. På det här sättet utgör en väl utvecklad kunddialog en värde höjande faktor för 

kunden och bidrar till att differentiera företaget från konkurrenterna.  Blomqvist, Dahl 

och Haeger (2004) definierar kunddialogen som: 

 

En process för kontinuerlig informationsutbyte med individuella kunder i 

syfte att stödja och utveckla relationen. (Blomqvist, Dahl och Haeger 2004, 

s.59) 

 

En dialog med kunderna stärker inte bara kundrelationen utan är också ett sätt att 

kostnadseffektivisera kundkommunikationen. Det bygger på att det finns ett ömsesidigt 

utbyte av relevant information mellan företaget och kunden.  Ökad träffsäkerhet kommer 

leda till att spillet i kommunikationen kommer att minska och en allt större andel av 

kommunikationen når fram till och tas emot av gruppen. Det finns enligt Blomqvist, Dahl 

och Haeger (2004, s.60) tre huvudsakliga användningsområden för kunddialogen. 

 

1- Förbereda och underlätta kundmöten – Kundmötena sker så mycket smidigare 

genom att kunddialogen ger företaget en bra bild av kundens förväntningar och 

preferenser. Det samma gäller omvänt, vilket innebär att ju mer kunden känner till 

och förstår hur företaget fungerar, desto lättare kommer det att fungera. 

2- Stödja relationen – Att skapa en strukturerad process för informationsutbytet 

med enskilda kunder är vad kunddialogen går ut på. Kunddialogens funktion blir 

att fungera som en rödtråd som binder samma de olika kundmötena och på det 

sättet hjälpa kunder att få ett sammanhang i relationen. Kundvärdet skapas på det 
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här sättet med hjälp av dialogen. Sammanfattningsvis möjliggörs ett gemensamt 

lärande som stärker och utvecklar relationen. 

3- Bygga varumärke – Kunddialogen måste ha ett innehåll som är samordnad med 

övriga kundmöten. Kunddialogen kan fylla varumärket med ett innehåll och på 

samma gång visa att det finns underlag för det som exempelvis utlovats i reklam 

från företagets sida. 

3.4 Avslutande diskussion 

Vi kan konstatera att Internet är ett mycket snabbt och aktivt medium som gör att 

information sprids fort. Det krävs mer för att nå uppmärksamhet på Internet på grund av 

den ökade konkurrensen. Ur ett marknadsföringsperspektiv har vi observerat att det 

handlar om att utnyttja nätets fördelar genom att integrera det med övriga delar i 

marknadsföringen.  

 

En av de stora fördelarna med Internet är att det kan användas till att bygga starka 

varumärken. Det kan göras genom att man kommunicerar personligt, skapar medvetenhet 

om företaget samt ökar målgruppens lojalitet. Som vi förstått finns det otroligt många 

möjligheter för företag på Internet. Dock kan vi konstatera att det är väldigt viktigt att 

varje enskilt företag sätter upp egna interna mål och syften med sin marknadsföring på 

Internet. 

 

För sociala medier är bloggen central. Det fördelaktiga med bloggan är att den är väldigt 

enkel att hantera samtidigt som den också kan vara är ett personligt och kostnadseffektivt 

verktyg för företag för att nå ut med sin marknadsföring.    

 

E-postmarknadsföring är också relevant för sociala medier framförallt då det är ett billigt 

och effektivt sätt för att ge erbjudanden eller produktinformation direkt till kunderna. Vi 

har uppmärksammat att ett allt för frekvent bruk av e-post ofta kan resultera i negativa 

attityder då mottagaren uppfattar meddelandet som ovälkommet.    

 

En annan central del för sociala medier är viral marknadsföring. Såväl nöjda som 

missnöjda kunder kan med hjälp av viral marknadsföring enkelt och väldigt snabbt dela 

med sig av sina erfarenheter samt värdefull information.  

 

Den bästa metoden för att nå ut till så många som möjligt med minimala resurser är 

Gerillamarknadsföring. Sociala medier kan fungera som en form av 

Gerillamarknadsföring men då handlar det om att hitta kreativa tillvägagångssätt. Vi tror 

att dem som hittar en kreativ marknadsföringskampanj kan nå ut till väldigt många 

väldigt snabbt genom att word of mouth och word of mouse sprids fort inom sociala 

medier.  

 

Vi kan konstatera att sociala medier handlar om relationer. Därför är det viktigt för 

företag att precis som relationsmarknadsföringen förespråkar vara kundorienterade. 

Annars kan vi se en risk att företag får svårt att vara med och konkurrera på marknaden.  
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Relationsmarknadsföringsstrategin utformas på tre olika nivåer. Första nivån i 

relationsmarknadsföringsstrategin kännetecknas av att företag använder och prioriterar 

priset som ett verktyg för att öka det kundupplevda värdet. Inom sociala medier ser vi 

inte att priset kommer ge något värde för företaget. Istället tror vi att den andra nivån i 

relationsmarknadsföringsstrategin vilken prioriterar kunden är mer lämpad inom sociala 

medier. Eftersom företag behöver bygga upp ett förtroende till kunden som gör att 

relationen för ett djupare värde. För att få ut den fulla effekten av sociala medier måste 

företag förse kunden med värde ökande system som kunden inte själv kan erhålla. Det 

här uppfyller också kriterierna för tredje nivån i relationsmarknadsföringsstrategin.  

 

För relationsmarknadsföringen har vi märkt att Internet blivit en starkare drivkraft och ett 

betydande verktyg. Vi upplever att företag nu kan utnyttja Internet för att aktivt involvera 

kunden i relationen. Det vill säga att kund och företag kan integrera med varandra i 

realtid. Vi ser även att nya handelsfunktioner har uppstått i och med Internets och de 

sociala mediers framväxt vilket har lett till att kundens makt ökat.   

 

Kundvärdet är kärnan inom relationsmarknadsföring och här ser vi en likhet med sociala 

medier då relationen som kunden upplever är väldigt central. För att kunden skall uppleva 

ett bra kundvärde är det viktigt att företag är uppmärksamma vid kundmötet eftersom 

mötet ligger till grund för det upplevda kundvärdet och kundupplevelsen. 

 

Vi kan konstatera att sociala medier och relationsmarknadsföring bygger på att upprätta 

långsiktiga relationer.  Därför är det viktigt att företag för en dialog med kunden eftersom 

dialogen stärker kundrelationen och kostnadseffektiviserar kundkommunikationen. 
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4 Vad är sociala medier: exempel 
I det här kapitlet presenterar vi först illustrationer av representativa och innovativa 

sociala medier och vad de innebär samt hur de kan utnyttjas i affärsverksamhet.  För att 

illustrera hur företag kan tillämpa sociala medier presenterar vi även aktuella företag 

vilka utnyttjar de möjligheter som sociala medier medför. Sidorna är klassificerade efter 

de användarområden de representerar. 

4.1 Kundorienterade distributionssidor 

YouTube.com startades i februari år 2005 och har sedan dess snabbt intagit förstaplatsen 

för video online. Wahlström (2007) beskriver att YouTube skapades av två unga 

entusiaster vid namn Steven Chen och Chad Hurley. Från början var tanken att YouTube 

enbart skulle vara en sida för 

skaparna själva samt deras vänner, 

men ryktesspridningen om 

webbsidan gjorde att allt fler och 

fler personer besökte och började 

använda YouTube. Enligt 

Wahlström (2007) kan YouTube 

knappast kallas för ett socialtnätverk 

utan snarare för ett socialt medium 

och en fildelningssida för 

videoklipp. Newson (2009) menar 

att YouTube som 

underhållningsmedium har blivit en 

stark konkurrent till tv.   

 

Idag har det blivit den normala webbplatsen att besöka för alla som vill se på och dela 

med sig av sina videoklipp. Webbsidan är utformad så att användaren enkelt skall kunna 

ladda upp och dela med sig av videoklipp. Det är inte endast på YouTube som videorna 

är tillgängliga, utan de sprids också över hela nätet, i mobiltelefoner, bloggar och e-post. 

(www.youtube.com) 

 

Alla som har uppkoppling till internet kan se videoklipp på YouTube helt gratis. Det går 

att se förstahandsupptagningar av aktuella händelser, hitta klipp angående sina intressen 

eller hobbys och massor med ovanliga och helt sanslösa videoklipp. Den tekniska 

utvecklingen har medfört att allt fler har tillgång till videoinspelningsutrustning med 

bland annat billigare video kameror eller bara de goda videoinspelningsfunktionerna som 

digital kamera och mobiltelefonerna har idag. Det frambringat att allt fler människor 

filmar roliga stunder i sina liv, vilket gör att Youtube kan bli morgondagens utsändare. 

(www.youtube.com) 

 

Enligt Newson (2009) finns det affärsmöjligheter på YouTube. Störst möjlighet har 

företag vars produkter och tjänster riktas mot marknader vilka består av tonåringar och 

ungdomar.  Dock menar Newson (2009) att det är väldigt kostsamt att göra reklam på 

YouTube därför är det kanske inget att rekommendera för mindre företag. De mindre 

företagens möjlighet är att ladda upp ett relevant videoklipp som riktas mot företagets 
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målgrupp och sedan publicera videoklippet på till exempel en blogg eller någon annan 

form av social media. Enligt Wahlström (2007) har YouTube ”lånat” material från 

kommersiella aktörer som till exempel filmer, reklamsnuttar och musikvideor. 

Naturligtvis har det här blivit ett problem när det gäller tvister om upphovsrätten.   

 

Flickr.com är en social media som ger användarna möjlighet att ladda upp, samla och 

organisera digitala bilder och fotografier. Flickr har en funktion som gör det möjligt att 

publicera bilder från webbsidan till bloggar. Användarna kan också kommentera vad de 

anser och tycker om olika bilder/fotografier som andra laddat upp på webbsidan och 

lägga till beskrivningar till andra bilder. På det här sättet kan Flickr visa de populäraste 

bilderna för användarna. Det finns 

även möjlighet för användarna att 

bilda allmänna eller privata 

ämnesorienterade grupper. Flickr är 

idag ett väldigt modernt och 

populärt medium för de individer 

som uppskattar bilder och 

fotografier. Det finns också en 

blogg på Flickr som uppdateras 

dagligen. På Flickr Blog kan 

användarna till exempel publicera 

bilder på de senaste händelserna 

världen över. Det innebär att 

information om aktuella händelser 

sprids mycket snabbt så att andra 

användare kan ta del av det. (www.wikipedia.com) 

 

Flickr får inte användas i kommersiella syften och har väldigt tydliga riktlinjer när det 

gäller detta. Flickr har enligt Newson (2009) affärsmöjligheter för både stora och mindre 

företag beroende på budgetens storlek. De mindre företagen erbjuds inga kommersiella 

möjligheter förutom att använda Flickr som förvaringsplats för fotografier som används 

på den egna bloggen. Enligt Newson (2009) har större företag möjlighet att använda 

Flickr i reklamsyfte. Ett exempel var när teknologi företaget HP skapade och sponsrade 

en grupp på Flickr ”HP Resolutionaries” som en del av en reklamkampanj ”Resolution: 

An Artists View”. Kampanjen gick ut på att marknadsföra lanseringen av en ny 

fotoskrivare från HP. Newson (2009) menar att det här är ett mycket bra exempel på hur 

företag direkt kan kommunicera till sin målgrupp genom social media. 

4.2 Sociala nätverkssidor 

Twitter är en social nätverkssida och en mikroblogg som möjliggör för till exempel 

familj, vänner och arbetskollegor att kommunicera samt hålla kontakten med varandra 

genom att svara på en enkel fråga ”What are you doing?”. (www.twitter.com) 

 

På Twitter kan användaren också uppdatera sin egen mikroblogg kontinuerligt och det 

finns även möjlighet till att läsa andra användares uppdateringar. (www.wikipedia.org)  
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Ett kännetecknande karaktärsdrag 

för Twitter är att användarna 

kommunicerar via textmeddelanden 

som begränsats till etthundrafyrtio 

tecken. Det möjliggjör för 

användarna att snabbt kunna 

kommunicera och få svar på frågor 

av olika slag. På så vis sprids och 

delas information snabbt och enkelt 

mellan användarna. 

(www.tweeternet.com) 

 

Går det att använda Twitter i 

affärssammanhang? Newson (2009) 

beskriver att en del företag och 

affärsmänniskor redan anser att det går att använda Twitter i affärssammanhang. Michael 

Arrington arbetar på Techcrunch, en populär blogg som handlar om teknologi. Han har 

kommenterat Twitter i affärssammanhang enligt följande: 

 

Twitter is now an important part of my work and social life, as I carry on 

bite-sized conversations with thousands of people around the world 

throughout the day. Its´s a huge marketing tool, and information tool. But it is 

also a social habit that´s hard to kick.   (Newson 2009, s.67) 

 

Ett exempel på företag som 

använder Twitter är enligt Newson 

(2009) Dell. Företaget uppmuntrar 

dess anställda att konversera om 

Dell på Twitter. Det här visar hur 

Dell har anpassat sig till det nya 

medielandskapet. En anledning till 

det här kan vara att Dell vill 

upprätta engagemang och lojalitet 

hos sina medarbetareför att föra 

företagets budskap vidare. 

 

Facebook.com syftar till är att ge 

människor makten att dela och göra 

världen mer öppen och kontaktbar. 

Facebook är en community som används av miljontals människor världen över varje dag. 

Facebook kan till exempel användas för att upprätthålla kontakten med vänner, ladda upp 

bilder i obegränsat antal, dela länkar och videos och lära sig mer om människorna de 

kommer i kontakt med. (www.facebook.com) 

 

Från början var Facebook ämnat till tonåringar och myndiga ungdomar som gick på 

gymnasiet och universitet. Idag utgör dem endast en del av Facebooks kärna. När 
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Facebook blev tillgänglig för allmänheten ökade dess popularitet kraftigt. Mycket av det 

här berodde till stor del på grund av ett genomtänkt gränssnitt enligt Newson (2009), som 

till exempel en mängd olika applikationer och ofantligt många användare. 

Enligt Newson (2009) finns det många sätt för företag att använda och integrera med 

Facebook. En möjlighet är att nätverka med andra företag eller potentiella klienter. 

Facebook kan vara en mycket lämplig kanal för företag att nätverka och behålla sina 

professionella relationer. Dock menar Newson (2009) att företag behöver lägga ner 

mycket tid och engagemang. En annan möjlighet är att öka företagets profil genom 

reklam på Facebook enligt Newson (2009).  

4.3 Användargenererad kunskap samt kunskapshantering 

Wikipedia är ett internationellt uppslagsverk på Internet och finns i många 

språkversioner. Uppslagsverket grundades år 2001 i USA av Internetentreprenören 

Jimmy Wales och filosofen Larry Sanger. Wikipedias tekniska underhåll och andra 

projekt kopplade till uppslagsverket sköts av organisationen Wikipedia Foundation vars 

ekonomi är beroende av sponsorer samt donationer. (www.ne.se) 

 

Det som skiljer Wikipedia från 

andra traditionella uppslagsverk är 

att det är uppbyggt av ”wikiteknik”, 

vilket betyder att databasens artiklar 

kan skrivas, upprättas, redigeras, 

ändras eller tas bort av användarna 

själva. Användarna kan alltså 

påverka innehållet i en artikel. 

Grundtanken är att alla som 

använder Wikipedia tillsammans 

bygger upp och skapar innehållet 

samt står för kontrollen av text och 

fakta. Det finns ingen redaktion 

som ansvarar för innehållet i 

databasen. Användarna som arbetar 

med Wikipedia gör det frivilligt och gratis. Det är även gratis att använda Wikipedia och 

uppslagsverket är öppen för alla så länge ingen avsiktligen förstör eller skadar artiklarna. 

(www.ne.se) 

 

Newson (2009) menar att många företag idag använder ”wikitekniken” för att samla all 

kunskap om företaget på ett och samma ställe. Dessutom öppnas också möjligheten att 

samla idéer från anställda. Med ”wikitekniken” möjliggörs till exempel att anställda 

internt kan skriva agenda för interna möten. När företag använder ”wikitekniken” behövs 

inga speciella programvaror för att läsa innehållet. Det enda som krävs är att de anställda 

har en installerad webbläsare, till exempel Internet Explorer. 

 

 

 

 



 

- 29 - 

 

4.4 Sociala medier i företag 

Företagsledare på den absolut högsta nivån väljer att blogga. General Motors vice 

ordförande Bob Lutz är en av de 

kändaste av dem. Bloggen Fastlane, 

startade han i januari år 2005. I 

bloggen skriver han om bilindustrin 

och avslöjar de senaste nyheterna 

samt funderingar kring GM:s 

produkter. (www.idg.se) 

 

I en artikel på IDG.se beskriver 

webb och pr-konsulten Fredrik 

Wackå som är specialiserad på 

bloggar att det finns fem skäl för att 

starta en företagsblogg. Han 

presenterar fem olika syften och 

inriktningar för en företagsblogg 

enligt följande:  

 Skapa relationer med viktiga målgrupper som kunder, investerare, medarbetare 

och partners. 

 Bygga varumärke. 

 Marknadsföra företaget och dess tjänster och produkter. 

 Skapa relationer med media. 

 Hantera kriser.                 

7-Eleven är en rikstäckande 

närbutikskedja med 190 butiker 

(varav 75 i citylägen och 115 längs 

väg i samarbete med Shell) på 86 

orter i Sverige. Närbutikskedjan 

grundades år 1927 i USA och är 

idag världens största närbutikskedja. 

(www.7eleven.se) 

 

Idag kan alla iPhone användare 

ladda ner en ny applikation från 7-

Eleven som visar avstånd och vägen 

tillnärmaste butik. I applikationen 

finns alla 7-Eleven butiker. 

Dessutom erbjuder 7-Eleven användarna en kupong med ett specialerbjudande direkt i 
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mobiltelefonen. Användarna kan växla in kupongen i den aktuella butiken. Såhär 

beskriver marknadschefen Johan Rosenblom införandet av den innovantiva iPhone 

applikationen: 

 

Vi vill utnyttja den senaste tekniken, inte bara i våra butiker, utan också 

utanför och Apple med iPhone är helt rätt som låter utvecklare skapa och 

publicera egna program. Eftersom vi växer så snabbt nu med alla Shell/7-

Eleven längs landsväg, tycker vi att en kartfunktion var den rätta App:en att 

börja med. Dessutom är det verkligen intressant att kunna marknadsföra 

specialerbjudanden direkt i mobilen. (Johan Rosenblom, marknadschef 7-

Eleven, 2009-04-02, www.7-eleven.se) 

 

 

På Ideastorm.com har Dell skapat ett 

community där företaget kommer 

användarna närmare. Användarna 

har möjlighet att dela med sig av 

sina idéer på ett socialt forum. 

Genom det här kan användarna 

också ta del av andra användares 

idéer och förslag på produkter och 

lösningar. Sidan syftar till att låta 

användaren och konsumenten tala 

om för Dell vilka produkter eller 

tjänster de vill att Dell skall 

utveckla. Dell hoppas att Ideastorm 

skall fostra en öppen och robust 

konversation om användarens och konsumentens idéer. (www.ideastorm.com) 

Ideastorm.com har idag blivit ett lyckat projekt både för Dell och deras konsumenter och 

användare. Enligt en artikel från Nytekik.se önskade 83.000 kunder att få det öppna 

operativsystemet Linux förinstallerat på datorerna istället för Microsofts operativsystem 

Windows. Dell har lyssant och tagit fram tre pc-modeller utan Windows, dock är de 

endast tillgängliga för kunder i USA. (www.nyteknik.se)  

 

The Tivoli är en populär nattklubb i 

Helsingborg bestående av fyra 

barer, tre dansgolv plus 

uteservering. The Tivoli har plats 

för 250 ätande gäster, dubbelt upp 

för buffé och ännu fler på konsert. 

Det är inte enbart privatpersoner 

som besöker The Tivoli, utan många 

företag som vill bjuda sina anställda 

eller kunder på evenemang besöker 

även The Tivoli.   

(www.thetivoli.nu)  
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Numera har också nattklubben en grupp registrerad på Facebook och i skrivandets stund 

har gruppen 2098 stycken medlemmar. De har insett möjligheten med sociala medier och 

utnyttjar det som ett komplement till hemsidan. Gruppen på Facebook är ett sätt för The 

Tivoli att hålla kontakten med besökarna i real tid. Nattklubben har en anställd som hela 

tiden lyssnar och konverserar med användarna vilka är medlemmar i gruppen. Gruppen 

på Facebook gjorde det möjligt The Tivoli arrangera lyckade förfester på nattklubben. 

Eftersom Facebook möjliggör för dem att se till exempel hur många som planerar att 

komma eller inte komma på förfesten. Dessutom kan The Tivoli fråga medlemmarna om 

vad de önskar, eller vad som var bra eller mindre lyckat med ett arrangemang.  

 

Skittles är ett populärt amerikanskt 

godis varumärke som verkligen 

förstått hur sociala medier skall 

utnyttjas på bästa sätt. De har lansrat 

en helt ny innovativ webbsida som 

är helt uppbyggd av webb 2.0 och 

består av de sociala medierna 

Twitter, Facebook, Wikipedia, 

Youtube och Flickr. I det stora hela 

består webbsidan av en 

navigationsruta som för besökaren 

mellan olika sociala medier där 

Skittles finns. Startsidan på 

Skittles.com består idag av Skittles 

grupp på Facebook medans länken Media består av en YouTube kanal med olika 

reklamsnuttar. Länken Media består också av bilder på Skittles på Flickr. 

(www.bedwebbers.se) 
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5 Experter 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra de delar av expertintervjuerna vilka vi anser är 

relevanta för att besvara vårt syfte. Kapitlet består enbart av informanternas åsikter som 

presenteras i både refererad form samt i citerad form.  

5.1 Företag och marknadsförare i det nya medielandskapet 

Av intervjuerna framgår det att det nya medielandskapet har gett konsumenten mer 

inflytande än tidigare. Medielandskapet har utvecklats från att vara en 

envägskommunikation till att bli en snabb tvåvägskommunikation i realtid.  

 

Där händer saker här och nu. Säger jag någonting i en social community så är 

det någonting jag säger här och nu. Det är ingen annons som skall publiceras i 

söndagstidningen. (Leif Kajrup, 2009-05-07) 

 

Mottagaren ges möjlighet att svara direkt vilket resulterar i att en dialog kan uppstå 

mellan producent och konsument istället för en monolog som det var tidigare i den 

traditionella marknadsföringssynen. Det innebär att konsumenten har gått från att vara 

passiva till att vara aktiva. Informanterna anser det viktigt att poängtera vikten av 

demokratiseringen av produktionsverktygen på Internet. Det blir en skiftning av 

maktstrukturen då privatpersoner får allt mer tillgång och kan ta del av världen och 

påverka.   

 

Varje svensson kan spela in en låt eller göra en musikvideo och samtidigt 

distrubera den över hela världen. Det behövs inga stora skivbolag eller 

filmbolag i samma utsträckning längre eftersom gemene man har tillgång till 

alla dessa produktionsverktyg som verkligen var reserverade för en 

professionell elit innan. (Daniel Nüüd, 2009-05-08)  

 

Citatet är ett exempel på ”User Generated Content” vilket betyder att en konsument kan 

skapa producera och distrubera information själv. Informanterna ser det nya 

medielandskapet som konsumentens marknad i mycket större utsträckning. Eftersom 

dagens konsument både vill vara en del av saker samt ta del av saker. Dessutom vill 

konsumenten föra en dialog och ta del av utbytet. Det medför att konsumenten stimuleras 

genom att vara aktiv när konsumenten gör aktiva val.  

 

Många av de tidigare kanalerna har för företag varit avsedda som reklamkanaler men de 

sociala medierna skall inte ses som ännu en reklamkanal. Sociala medier är en 

konversationskanal vilken kan betraktas som ett språkrör där levande dialoger förs och 

inte som en kanal där företag skall försöka sälja genom kortsiktiga traditionella 

kampanjer. Det centrala i sociala medier handlar om att bygga upp ett förtroende. Företag 

måste föra en dialog som är på samma nivå som sina kunder, det kommer att skapa 

långsiktiga och relevanta kunder. De sociala medierna skall vara en naturlig del av 

företagets marknadsmix.  

 

Vidare menar informanterna att den kortsiktiga anledningen för företag att integrera med 

sociala medier är för att ta reda på vad konsumenten anser om företaget och dess 
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produkter genom att lyssna. Genom att lyssna har företag kontroll på sitt varumärke. Den 

långsiktiga anledningen handlar om att öka engagemanget och skapa en medvetenhet hos 

slutkunden så att de vet att företaget finns där och blir det naturliga valet i köpsituationen.    

 

Informanterna menar att marknadsföring via sociala medier skall ses som ett komplement 

till den traditionella marknadsföringen. Företag kan bygga upp de långsiktiga relationerna 

via sociala medier genom att skapa förtroende, för att sedan komplettera med traditionell 

kortsiktig media. Det är viktigt att företag lyssnar till konsumenten och vad den vill ha. Vi 

har kanske kommit till en plats då den sociala marknadsföringen eventuellt borde ta större 

utrymme än den traditionella marknadsföringen.  

 

Generation G är ett filosofiskt skifte i folks medvetande som säger att unga 

som är uppväxta eller ingrottade med Internet har ett annat tankesätt och de 

viktigaste värderingarna för dem människorna är att dela med sig och vara 

öppna. Allt detta hamnar högre än att tjäna mycket pengar och vara 

framgångsrik. (Daniel Nüüd, 2009-05-08) 

 

För att nå ut till den här kommande generationen handlar det för företag att driva den 

dialogen genom att vara öppna och transparanta samt dela med sig. Vilket handlar om att 

ge och ta. Ska företag överleva om tio år behöver de redan nu se möjligheterna och bli 

medvetna om dessa kanaler. Annars är risken stor att det inte går att nå den här 

generationen med statiska annonser i framtiden.  

5.2 Sociala medier inom företag 

Av intervjuerna framgår det att det finns flera aspekter som handlar om extern 

marknadsföring, extern kommunikation med kunderna samt att man har ett förhållande 

företag till kund. I dessa sammanhang får företag inte glömma den interna informationen 

och det interna informationsflödet. Till exempel vad som händer inom företaget och hur 

man kommunicerar med varandra. 

 

Man får inte glömma att medarbetare på företagen är ju egentligen dem 

som skall representera förtaget utåt och deras bild är jätteviktig. Det 

gäller att skapa en lojalitet och ett engagemang hos de egna 

medarbetarna. Att de kan föra budskapet vidare som individer. När de 

pratar som en individ så gör de det i egenskap av att de jobbar på ett 

företag. Den pålitligheten och trovärdigheten är guld värd. De som 

lyckas med detta de kommer att bli de riktigt stora vinnarna. (Leif 

Kajrup, 2009-05-07) 

 

Från intervjuerna framkommer det att sociala medier kan användas inom företaget till att 

skapa delaktighet och ett engagemang för företaget. Det finns inga bättre medarbetare än 

dem som känner sig delaktiga eftersom de är väldigt benägna att prata väl om sin 

arbetsplats om de trivs och känner att de har stor delaktighet. Därför är medarbetarna de 

största ambassadörerna för företaget. Upplever inte medarbetarna delaktighet så är de 

antingen tysta eller så pratar de negativt om företaget.  
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För att bli framgångsrik anser informanterna att det är viktigt att börja inifrån det egna 

företaget. Det bästa är om alla inom företaget har samma värderingar och är införstådda 

med vad som skall göras. Givetvis beror det på företagets storlek, i ett stort företag kan 

det vara svårt att få alla att dela samma värderingar. Därför är det viktigt att företaget ser 

till att alla delar en gemensam grundvärdering. De företag som vågar ta steget och låta 

personalen vara aktiv, de vill säga låta de sociala nätverken vara en del av företaget som 

internkommunikation kommer att bli framgångsrika. 

5.3 Målgruppen i sociala medier 

Tidigare har företag delat in målgruppen i demografiska trender, som till exempel vart de 

bor, hur mycket de tjänar, kön etc. Det nya medielandskapet medför ett nytt sätt för 

företag att dela in konsumenter. Företagens målgrupper börjar luckras upp lite. Idag 

handlar det mycket om psykografiska trender vilket innebär attityder, värderingar, intresse 

etc.  

Du kan ha samma värdering för att du bor på landet som om du bor i stan, det 

spelar ju ingen roll. Att hitta målgrupp handlar snarare om att låta folk komma 

till dig istället. Det handlar mycket om att vara tillgänglig på Internet, vara 

öppen med vilka kanaler du har. (Daniel Nüüd, 2009-05-08) 

 

Är företag öppna med vilka kanaler de har så hittar i regel intresserade konsumenter dit. 

Inom sociala medier handlar det mer om ”pull strategi”, att konsument och kund kommer 

till företaget självmant. Den psykografiska information som företag samlar in kan 

användas för att rikta reklamkampanjer mer exakt. Idag kan företag via sociala medier 

skapa mer individanpassade kampanjer. ELLA-kunder är en definition skapad av 

Mindpark. ELLA-kunder står för ”engagerade lojala långsiktiga a-kunder”.  

 

Vi har något vi kallar för ELLA-kunder. Det innebär att om du som företag 

håller en öppen dialog och använder dig av tjänster som Facebook, bloggar 

och Twitter, så skapar du inte bara kunder utan du skapar ju på många sätt 

vänner till företaget. Det är kunder som är engagerade och lojala som 

involverar sig i företaget och kommenterar och kanske kommer med idéer, 

dålig feedback som du istället kan rätta till. Det blir ju rätt typ av kunder som 

är engagerade i ditt företag, det är långsiktiga kunder som du tjänar på genom 

att hålla den här dialogen. (Daniel Nüüd, 2009-05-08)  

5.4 Negativa kommentarer i sociala medier 

Av intervjuerna framgår det att företag kan tillämpa en del tjänster för att samla in samt 

strukturera upp de konversationer och kommentarer som påverkar företagets varumärke. 

De olika tjänsterna fångar upp varumärket och vart det befinner sig i Internet sfären. 

Tjänsterna underlättar för företag att ta kontroll över sitt varumärke genom att lyssna och 

fylla ett behov.  

 

Informanterna är överens om att företag inte skall vara rädda för att bemöta negativ kritik 

och negativa kommentarer i sociala medier. För företag handlar det om att bemöta 

kritiken eftersom den också kan vara befogad. Då kan det vara problematiskt att bemöta 
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den negativa kritiken med något positivt eftersom den faktiskt är berättigad. Det handlar 

då om att omvända det negativa till positivt genom att lyfta fram något positivt istället.  

  

Det är en psykologisk fråga. Att göra det snabbt och göra det med en gång är 

en nyckelfaktor. Ju längre tid du dröjer desto fler ringar på vattnet har du fått. 

(Leif Kajrup, 2009-05-07)  

 

De negativa kommentarerna blir inte negativa förrän företaget väljer att strunta i dem. 

Därför måste det finnas någon form av krisberedskap inom alla företag. Det är också 

viktigt att företag är öppna när de bemöter kritik i sociala medier. Att de konverserar 

öppet, alltså att de pratar om det och försöker lösa problemet samt vågar be om ursäkt ifall 

företaget begått ett misstag.  

5.5 Ekonomiska effekter 

Informanterna menar att det oftast inte kostar något att vara delaktig i sociala kanaler. För 

företag ligger dock kostanden i tid och lön till en eventuell individ som skall arbeta med 

det här. En annan viktig aspekt för företag är att kunna mäta effekterna av marknadsföring 

via sociala medier. Marknadsföringens effekter kan inte längre mätas i form av antalet 

sålda produkter eller varor. Informanterna beskriver två tillvägagångssätt för att mäta just 

effekterna av marknadsföring via sociala medier. Det första sättet kallas för ”Return of 

investment” och mäter hur mycket vinst företag får tillbaka när kostnaderna är dragna. 

Andra måttet kallas för ”Return of engagement” och mäter främst värderingar, attityder, 

engagemang och andra mjuka värden istället för hårda värden som nyckeltal. En social 

media säljer inga produkter utan den säljer kanske ett medvetande om varumärket vilket 

blir det som företag får sätta värde i.  

 

Det handlar om varumärkens positionering och varumärkens betydelse för 

konsumenten. Så det är varumärkesundersökningar och varumärkets 

engagemang. Då är det svårare att mäta och det kräver lite mer. Det är 

långsiktigt relation man bygger och långriktigt engagemang. (Leif Kajrup, 

2009-05-07)   

 
Det huvudsakliga värdet företag erhåller är en ökad medvetenhet för företaget och dess 

varumärke samt produkter. Sociala medier är ingen kanal där företag kan sälja utan 

kanalen syftar till att öka konsumentens medvetande kring företags produkter och 

varumärken. Meningen är att varumärket och produkten blir det självklara valet för 

konsumenten i slutändan. När väl kunderna känner ett behov och söker upp företaget och 

startar en konversation har företaget egentligen vunnit en ny kund. 

 

Det är ju ingen som följer dig om de inte är intresserade av det du säger, eller 

väldigt få i alla fall. (Leif Kajrup, 2009-05-07) 

5.6 Möjligheter och hot 

Informanterna poängterar att det är viktigt för företag att redan nu lära sig Internet och de 

sociala medierna, annars är risken stor att företag kommer att bemöta problem om tio till 

femton år. Många företag ser idag stora risker med sociala medier. De anser att de förlorar 
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makten om varumärket eftersom konsumenten numer kan blogga och kommentera om 

varumärket utan att företaget självt kan kontrollera det. Informanterna tror också att det 

kommer komma ofantligt mycket bluff företag samt bluff annonser. Det kommer också att 

bli allt vanligare med så kallad ”hi-jacking” av varumärket. Leif Kajrup målade upp ett 

exempel för att förtydliga det här vilket hände nyligen när Comhems nät kraschade under 

en fotbollssändning:  

 

Någon annan registrerade Comhems varumärke på Twitter och utgav sig för 

att vara Comhem och publicerade en mängd information som egentligen var 

missledande. Den typen av bluff kommer vi att se ganska mycket av. (Leif 

Kajrup, 2009-05-07) 

 

Lyckligtvis löste sig det här eftersom det anmäldes på Twitter då varumärket användes 

och utnyttjades på felaktigt sätt.  

 

Informanterna anser att den största risken för företag är att inte ta del av de sociala 

medierna. Tar bara företag del av de sociala medierna så går det att vända risker till 

möjligheter. Tidigare kunde också en konsument uttrycka sig negativt om en del företags 

produkter och varumärken. Skillnaden är att företag idag har möjlighet att lyssna och se 

det i de sociala medierna. Företag kan till exempel själva hitta information på bloggar där 

de även ges möjlighet till att vara delaktiga i konversationen. Informanterna menar att 

företag kan vända negativ publicitet till något positivt genom att aktivt vara närvarande 

och öppet be om ursäkt. Konsumenten märker då att företaget engagerar och bryr sig 

vilket ökar chansen att vända något negativt till positivt.  

 

Av intervjuerna framgår även en annan möjlighet och fördel med sociala medier. Fördelen 

består av att företag får världen största fokusgrupp i realtid. Det innebär att företag som är 

närvarande i sociala medier snabbt och enkelt kan fånga upp om produkterna som 

företaget producerar eller tjänsten som företaget erbjuder är det som kunderna vill ha. 

Vilket medför att produktportföljen kan renodlas. Det kan visa sig att ett företag erbjuder 

alldeles för många produkter eller att en liten del av en produkt behöver ändras eller 

förbättras. Det kan i sin tur resultera i att produkten blir en topp säljare.  

5.7 Sociala medier i framtiden 

Informanterna är överens om att vi än så länge bara har sett början. De sociala medierna 

kommer att expandera och förändras många gånger innan de till slut bestämmer sig för 

vilken form de skall ha i slutändan. Daniel Nüüd prognostiserar de sociala mediernas 

framtid enligt följande: 

 

Det kommer bara att växa, detta är bara början. Det är ingen trend utan en 

utveckling och evolution, vi är på väg mot något helt nytt. Man ser redan idag 

att själva surfandet på Internet minskar, däremot ökar Internet tiden. Det 

betyder att surfarna i en mycket högre utsträckning får informationen till sig 

som är relevant för dem. Man behöver i mindre utsträckning surfa runt på 

olika webbsidor utan man kan prenumerera på bloggar och information som 

kommer direkt till en själv via RSS läsare. (Daniel Nüüd, 2009-05-08) 
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Dagens traditionella marknadsföring handlar ofta om att skapa en produkt eller 

reklamfilm som sedan exponeras för den demografiska målgruppen. Effekterna av 

marknadsföringen kan därefter mätas i efterhand. Marknadsföring genom de sociala 

kanalerna innebär att det hela tiden är en pågående process som företag aldrig kan släppa 

taget om. I framtiden kommer de sociala medierna behöva bli en del av företagets kultur. 

Informanterna menar att företag kommer att behöva tillsätta nya tjänster eller avdelningar 

inom företaget som innefattar individer vilka arbetar med sociala medier på hel tid. För att 

hålla dialogen levande. 

 

Det kommer att bli ett mer självsanerande på det sätt att de som är där bland 

sociala medier och tror att man kan säga vad som helst, de kommer att 

försvinna för att de inte kommer att ha trovärdighet. Det handlar om att skapa 

trovärdighet och engagemang, att konversera med din målgrupp för att skapa 

en trovärdighet. Gör du det på rätt sätt kommer du att vinna jättemycket, gör 

du det på fel sätt kommer du försvinna helt. (Leif Kajrup, 2009-05-07)  

 

Den traditionella marknadsföringssynen handlar mycket om ”Business to consumer” eller 

”Business to business” medans den sociala marknadsföringen har skapat många nya 

kommunikationsvägar. Daniel Nüüd beskriver ett antal nya kommunikationsvägar som 

uppkommit i och med den sociala marknadsföringen: 

 

Plötsligt finns det ”Consumer to consumer” där det handlar om ”word of 

mouth”, att kunder själva sprider något vidare. Det finns också ”Consumer to 

business” där kunder skontaktar företag själv och lämnar kommentarer på 

saker som är bra och dåligt. ”Consumer to employer” där kunder pratar med 

enskilda anställda via sociala nätverk eller liknande. Kanske finns det till och 

med ”Employer to consumer” där anställda pratar direkt med kunder. (Daniel 

Nüüd, 2009-05-08) 

 

Traditionell marknadsföring kan få det tufft om man tittar väldigt långt fram i tiden 

eftersom det inte finns någon interaktion. Givetvis kommer den traditionella 

marknadsföringen också utvecklas i framtiden och gränserna mellan medierna suddas hela 

iden ut.  Många börjar idag titta på tv över Internet vilket är ett samarbete mellan 

medierna. Mycket kommer troligtvis att integreras med varandra. 
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6 Slutsatser 
Utifrån relevant teori inom relationsmarknadsföring, Internetmarknadsföring samt våra 

illustrationer och branschexperternas syn på sociala medier presenterar vi i det här 

kapitlet våra slutsatser samt riktlinjer för hur företag och marknadsförare kan utnyttja 

sociala medier i sin affärsverksamhet. Våra riktlinjer är tänkta att fungera som 

vägledande instrument till hur företag och marknadsförare kan integrera sociala medier 

som en del av sin marknadsföring.  

 
Vi kan enkelt konstatera att konsumenten i och med det nya medielandskapet fått mer 

inflytande än tidigare. Det innebär att det har skett en demokratisering av det nya 

medielandskapet enligt både teoretikerna och branschexperterna. Dessutom kommer det 

nya medielandskapet genomgå en rad olika förändringar den närmaste tiden vilket 

innebär att företag och marknadsförare kan behöva förändra sina förhållningssätt till 

marknadsföring.  

 

De företag som överväger att utnyttja sociala medier i sin affärsverksamhet och som en 

del av marknadsföringen måste vara införstådda med att sociala medier är en kanal där 

man bygger långsiktiga relationer. Det betyder att effekterna av de sociala medierna kan 

påvisas efter en längre tidsperiod. Branschexperterna påpekar att det är en pågående 

process som företag aldrig kan släppa taget om. Samtidigt menar det även att det inte är 

någon trend, snarare en evolution. I framtiden ser branschexperterna att användaren själv 

kommer att välja vilken information som de vill ta emot och filtera bort den information 

som inte är intressant. Här ser vi både fördelar och nackdelar för företag. Fördelen blir att 

företag får relevanta kunder eftersom kunderna själva väljer att ta del av företagets 

information. Nackdelen blir att företagen filtreras bort av användaren i Internetsfären.  

 

Vi anser det viktigt att påpeka att sociala medier inte skall betraktas som en reklamkanal 

utan som en konversationskanal där levande dialoger kan föras för att skapa långsiktiga 

kundrelationer för företag. Här kan vi se ett starkt samband mellan sociala medier och 

relationsmarknadsföring till skillnad gentemot den traditionella marknadsföringen. Det 

centrala i den traditionella marknadsföringen handlar mycket om transaktioner och att 

företag ”spottar” ut sina budskap medans sociala medier och relationsmarknadsföring 

bygger på att upprätta relationer mellan företag och konsument där kunden är i centrum.  

6.1 Sociala medier och relationsmarknadsföring 

Precis som Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) menar så intensifieras en relation efter ett 

köp vilket får betydelse när en kund skall utvärdera sitt nästa köp. Vi anser att många 

företag borde ta chansen att utnyttja det här genom att integrera med konsumenten via 

sociala medier. Företag kan då skapa och bygga upp relationer med konsumenterna på 

både kort och lång sikt. På kort sikt handlar det enligt branschexperterna om att företag 

kan ta reda på vad konsumenterna anser om företaget och produkterna. På lång sikt 

handlar det om att företag kan öka konsumenternas engagemang samt skapa en 

medvetenhet så företaget blir det naturliga valet vid nästa köpsituation.  
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Inom relationsmarknadsföringsstrategin talas det om tre nivåer som 

relationsmarknadsföring kan ske på. Vi tror att den första nivån i 

relationsmarknadsföringsstrategin kommer vara mindre lämpad inom sociala medier 

eftersom företag då enbart använder priset som verktyg till att skapa kundvärde. Vi tror 

istället att företagen som arbetar med nivå två och tre i relationsmarknadsföringsstrategin 

kommer ha störst fördelar av att integrera sig med sociala medier eftersom kunden ses 

som en individ och inte en i mängden. Samtidigt betonas den personliga 

kommunikationen för att öka kännedomen om kunden som individ. Det vill säga att 

företagen prioriterar kundvärdet vilket inom sociala medier är centralt. De företag som 

ligger i linje med den tredje nivån i relationsmarknadsföringsstrategin kan arbeta med 

värde ökande system som kunden själv har svårt att erhålla. Vi kan förtydliga vårt 

resonemang genom att titta tillbaka på en av våra illustrationer (se 4.4). Dell skapade ett 

system där användaren och konsumenten kan dela med sig av sina idéer i ett socialt 

forum. Det här är ett exempel på hur företag kan skapa ett värde ökande system för att 

bygga relationer inom sociala medier där användaren och konsumenten är i centrum.  

 

För många företag har det enligt relationsmarknadsföringsteorierna varit väldigt kostsamt 

är att föra en dialog med konsumenten och därför har inte alla företag råd att göra det. 

Enligt branschexperterna kostar det oftast ingenting att vara delaktig i sociala medier men 

de påpekar att kostnaderna istället ligger i lön och tid för anställda. Det vi upplever som 

positivt är att både stora som små aktörer på marknaden nu får möjlighet att föra en 

dialog med sina konsumenter på ett kostnadseffektivt sätt.  

 

Vi ser en likhet i hur relationsmarknadsföringen och branschexperterna uppfattar 

dialogen och konversationen mellan konsumenten och företag. Båda anser att dialogen 

med konsumenten stärker relationen genom att den ökar företagets kännedom om 

kundens behov samt att konsumentens osäkerhet kring interaktionerna med företaget 

minskar. Sköts det här på rätt sätt tror vi att kundens osäkerhet för företaget kommer 

minska vid en köpsituation. På det här sättet kommer konsumenten komma företaget 

närmare.   

 

En annan likhet som vi kan konstatera är att både relationsmarknadsföringen och 

branschexperterna anser att en öppen kundkommunikation kan leda till att företaget får 

relevanta konsumenter. Konverserar företag med relevanta konsumenter innebär det att 

de får en större säkerhet i att informationen verkligen når fram till konsumenter. Vi anser 

att de företag som kommer att hålla en öppen kundkommunikation via sociala medier 

kommer få potentiella och relevanta kunder. Det är konsumenter som är engagerade och 

lojala, som kommer med idéer eller dålig feedback vilket företag nu har möjlighet att 

rätta till. Vi anser att det här är de rätta kunderna till företag eftersom de är långsiktiga 

kunder. Företag bör lägga ner tid för att föra dialog med dessa kunder.  

 

Givetvis förstår vi att företag gärna vill mäta effekterna av dialogen med konsumenten 

men företagen måste bli införstådda med att det inom sociala medier inte går att mäta 

effekterna som tidigare i den traditionella marknadsföringen. I sociala medier handlar det 

främst om att företag skall mäta konsumentens värderingar, attityder samt engagemang. 
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Alltså så kallade mjuka värden istället för hårda värden som i den tidigare traditionella 

marknadsföringen.  

 

Vi ser en skillnad i hur relationsmarknadsföringsteoretikerna diskuterar betydelsen av att 

konsumentens makt ökat i och med de nya handelsfunktionerna på Internet gentemot 

branschexperterna. Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) menar att det finns risk att 

avståndet mellan kund och företag kan öka eftersom konsumenten idag har mer 

tillgänglig information. Branschexperterna anser att risken för företag istället ligger i att 

de inte tar del av de sociala medierna. Konsumenten har i alla tider uttryckt sig negativt 

om företag och företags produkter. Branschexperterna menar att företag idag har 

möjligheten att aktivt vara med i de sociala medierna och lyssna, följa samt påverka de 

kommenterar vilka påverkar företaget och varumärket.  

 

Vi upplever att företag som arbetat med relationsmarknadsföringen börjar få upp ögonen 

för Internets potential eftersom Internet möjliggör för företag att flytta 

kundinteraktionerna till en mer lättillgänglig samt kostnadseffektiv kanal. Vi ser det här 

som ett steg i rätt riktning för företag vilka vill integrera sig med sociala medier i sin 

affärsverksamhet. Vi anser även att de företag som vågar tillämpa samt vara delaktiga i 

sociala medier kommer lyckas i framtiden med sin verksamhet. Det gäller att vara 

transparant och öppen precis som branschexperterna anser eftersom dagens konsument 

vill vara en del av saker samt ta del av saker. 

6.2 Sociala medier och Internetmarknadsföring 

Både Frankel (2007) samt branschexperterna är överens om att det för företag handlar om 

att integrera Internet med övriga delar i marknadsföringen. Det innebär att företag och 

marknadsförare måste lära sig vad som passar in, vad som inte passar in på Internet. 

Företag kan lära sig det här genom att prova sig fram och testa vad som fungerar samt 

vad som inte fungerar. Det här sättet tror vi är väldigt bra för företag, just att de provar 

sig fram och lär sig av sina misstag och på det sättet hänger de med i utvecklingen av det 

nya medielandskapet. Enligt branschexperterna skall företag inte vara rädda för att be om 

hjälp.  

 

Teoretikerna anser att en del företag fortfarande kan ha problem med att veta på vilka sätt 

de skall integrera Internet med övriga delar av marknadsföringen. Branschexperterna 

menar att Internet skall ses som en naturlig del av varje företags marknadsföringsmix. Vi 

upplever fortfarande att företag har svårt att ta till sig hela Internet i deras 

marknadsföring. Internet som medium kan vara svårt att kontrollera och därför tror vi att 

företag upplever att de förlorar makten. Därför väljer de istället att inte ta till sig Internet 

på grund av osäkerhet.  

 

Vi tror att de företag som fortfarande känner osäkerhet till att integrera med sociala 

medier bör prova att starta en blogg. Bloggen är mycket enkelt verktyg för företag att 

använda och sköta. Samtidigt kan bloggen vara ett verktyg för de företag som vill nå ut 

med sin marknadsföring i och med att den är personlig. Ett företag som har utnyttjat 

bloggen på ett smart sätt är som vi tidigare beskrev i illustrationerna GM, (se 4.4) 

Bloggen syftade till att beskriva bilindustrin i allmänhet samt avslöja nyheter om GM´s 
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produkter. Det här kan vara ett sätt för företag att skapa relationer med kunder, 

konsumenter och investerare via sociala medier.  

 

Givetvis finns det många fler syften med företagsbloggen. Företagsbloggen kan dessutom 

fungera för både det interna samt det externa informationsflödet inom företaget vilket 

även Frankel (2007) samt branschexperterna är överens om. Anställda inom företaget kan 

med hjälp av bloggen ständigt hålla sig uppdaterade om vad som händer inom företaget. 

Vi kan konstatera att företag kan ta till sig sociala medier som internkommunikation. Vi 

tror det kan resultera i att företag får delaktig och engagerad personal för företaget. 

Branschexperterna menar att det inte finns något bättre än medarbetare och personal som 

känner delaktighet eftersom de då kommer prata väl om företaget.  

 

En nackdel för företag kan vara om personalen och medarbetarna inte upplever 

delaktighet, de kommer då istället vara tysta eller prata negativt om företaget. Vi tror en 

annan nackdel med sociala medier kan vara ryktesspridning och integritetsfrågor vilka 

berör företaget. Det kan vara svårt att kontrollera vad som skrivs, därför kan det vara 

viktigt att företag på något sätt har kontroll och kan kontrollera det som skrivs. Vi ser 

även att det finns risker att företag kommer smutskasta andra konkurrenter via sociala 

medier. Eftersom sociala medier tillåter vem som helst att vara anonym, eller utge sig 

under falsk identitet, kan det enkelt leda till att konkurrenter sprider missgynnande 

information om företag.  

 

Bloggen kan också underlätta det externa informationsflödet för företag. Uppdateras 

bloggen kontinuerligt anser vi att den stärker relationerna med företagets målgrupp, 

investerare samt samarbetspartners genom att dialogen kommuniceras på ett personligt 

vis. Bloggen är även ett mycket bra alternativ för att stärka varumärken, marknadsföra 

företagets produkter samt tjänster. Bloggen kan också fungera som en länk för att 

upprätthålla och skapa relationer med traditionell media.  

 

Vi upplever att en av de stora fördelarna med bloggen är att den snabbt kan hantera kriser 

av olika slag. Skulle till exempel företag begå misstag eller göra något allvarligt fel kan 

de snabbt och öppet be om ursäkt i bloggen. Det samma gäller ifall företag integrerar med 

andra sociala medier som Facebook och Twitter. Ber företag öppet om ursäkt är chansen 

större att de lyckas rädda relationen. Ju snabbare företag bemöter kritik desto större än 

också chansen att omvända det till positivt. Företag visar på det här sättet att de bryr och 

engagerar sig för sina kunder och konsumenter vilket är väldigt viktigt när man arbetar 

med social medier.  Genom det påpekar också branschexperterna att företag tar 

kontrollen över sitt varumärke genom att lyssna och fylla behov i sociala medier. 

Dessutom menar de att det är oerhört viktigt att informationen som företag publicerar 

verkligen är trovärdig eftersom det idag är väldigt enkelt för användaren inom sociala 

medier att kontrollera ifall informationen är sann.  

 

I den sociala mediesfären är viral marknadsföring ett fantastiskt sätt för företag att öka 

medvetenheten om marknadsföringskampanjen. Vi anser att det fascinerade med viral 

marknadsföring är att kampanjens budskap måste väcka ett intresse för mottagaren, 

lyckas företag kommer kunderna som exponerats för budskapet vilja sprida det vidare till 
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sin bekantskapskrets. På det här sättet får företag en mycket snabb spridning av 

budskapet till låg kostnad mellan kund och konsument i form av word of mouth. 

Samtidigt är det också viktigt att budskapet är tillförlitligt, finns det något att klaga på i 

budskapet kommer det spridas lika fort i negativ bemärkelse.  

 

Lyckas företag med en viral kampanj kommer det att engagera kunderna och leda till att 

kunderna sprider budskapet vidare i olika sociala medier. Det handlar liksom 

Gerillamarknadsföring om att kampanjen skall vara oväntad och överraskande, de som 

exponeras för kampanjen skall tycka att den är intressant och föra budskapet vidare. Det 

kan leda till att kampanjen får stort genomslag i så väl traditionella som sociala medier.  

 

Det nya medielanskapet har gjort att företag vilka söker efter målgruppen inom sociala 

medier inte längre kan arbeta med demografiska indelningar. Sociala medier har medfört 

ett nytt sätt för företag att dela in kunder enligt branschexperterna. Idag handlar det om 

att dela in kunderna efter psykografiska trender vilka innebär attityder, värderingar och 

intressen. Sedan menar branschexperterna att företag skall vara öppna med vilka kanaler 

de erbjuder och är kunderna intresserade kommer de att hitta dit. Vi anser att det inom 

sociala medier handlar mer om ”pull” än ”push” strategier, se Kotler (2005).  

 

Utvecklingen av det nya medielanskapet medför inte enbart positiva fördelar för företag. 

Det finns även risk att makten kommer missbrukas. Till exempel kan enskilda individer 

utge sig för att vara ett företag och genom det sprida felaktig samt missledande 

information. En fördel för företag i och med utvecklingen av det nya medielandskapat är 

att de nu får världen största fokusgrupp i realtid enligt branschexperterna. Företag kan 

snabbt få feedback om produkten är något som kunderna är intresserade av. 

6.3 Riktlinjer för företag och marknadsförare inom sociala 
medier 

Det är grundläggande att företag och marknadsförare sätter upp egna interna mål och 

syften med sin marknadsföring på Internet. Sociala medier skall inte ses eller användas 

som en försäljningskanal. Tänk på att sociala medier är en levande process som företaget 

aldrig får släppa taget om. Det krävs en kontinuerlig dialog mellan företaget och 

kunderna för att nå framgång inom sociala medier. Det är viktigt att företaget förstår samt 

tar reda på vilka sociala medier som är lämpliga till det egna företaget. Företaget skall 

inte vara med överallt utan välj det eller de alternativen där företaget passar in.  

 

Att vara delaktig i sociala medier kostar generellt ingenting. Det är gratis att registrera 

företaget på communities som till exempel Facebook, Twitter etc. Företaget skall ha 

förståelse att kostnaderna via sociala medier ligger i tid och lön för de individer som 

aktivt arbetar med det. Det krävs tålamod från företagets sida eftersom det kan ta tid 

innan effekterna blir märkbara. Det viktigaste är ändå att företaget är där, är företaget inte 

det så finns det inte. 

 

Företaget bör införa interna riktlinjer för sociala medier gällande kommunikation. Ett råd 

är att införa kommunikationsregler. Personalen skall veta vad som gäller när material och 

information publiceras samt hur kommentarer skall bemötas. Det är viktigt att företaget 
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uppmärksammar att det som skrivs är relevant och tillförlitligt. Kunderna kan väldigt 

enkelt kontrollera om informationen som publiceras är trovärdig. Det innebär att all 

information företaget publicerar är tillgängligt för alla på Internet. Om företaget begår ett 

misstag är det viktigt att bemöta det snabbt med en ärlig och öppen dialog. Det är till 

exempel betydelsefullt att individen som talar för företaget inte är anonym utan 

presenterar sig. Det spelar ingen roll ifall kritik är befogat eller inte, det skall bemötas på 

ett öppet sätt. Företaget skall försöka lösa problemet öppet och inte vara rädd för att be 

om ursäkt. 

 

När företaget arbetar med sociala medier skall det tänka på att de har världens största 

fokusgrupp i realtid. Företag och marknadsförare kan utnyttja det här genom att lyssna till 

kunderna och ta vara på den feedback som lämnas. Är företaget bara kreativt går det att 

utnyttja det här på många sätt, (se 4.4). Företaget kan även på ett enkelt sätt ta reda på 

vad kunderna efterfrågar och vad de har för behov samt vad de anser om företagets egna 

produkter och tjänster. Genom det här kan företaget renodla sin produktportfölj enbart 

genom att vara lyhörd.   

 

Inom sociala medier delas målgruppen in efter psykografiska trender, det vill säga 

attityder, värderingar och intressen etc. Alltså så kallade mjuka värden. Hård data är inte 

relevant för företaget inom sociala medier.  

 

Bloggen är ett enkelt marknadsföringsverktyg och vi rekommenderar att företaget börjar 

med det som ett första steg inom sociala medier. Bloggen har både interna och externa 

intentioner. Inom företaget kan bloggen vara ett sätt för att underlätta det interna 

informationsflödet. Både företagsledningen som personalen kan med hjälp av bloggen 

hålla sig uppdaterade om vad händer inom företaget. För företaget hjälper bloggen till att 

skapa en delaktig och engagerad personal. Samtidigt är bloggen också ett sätt för 

kunderna att ta del av vad som händer inom företaget. På det här sättet skapar bloggen en 

närmare relation till kunderna. Kunderna kan även kommentera och föra en dialog med 

företaget.  

 

Företaget måste acceptera eller i alla fall vara införstått med att det inte längre är 

ensamma om att kontrollera sitt varumärke. Inom sociala medier har kunden mer 

inflytande att påverka. Konsumenten är trött på all information som den exponeras för. 

Därför skall företaget inte tränga sig på kunden utan istället låta kunden komma till 

företaget. Det kommer leda till att företaget får relevanta och intresserade kunder.  

 

För att få kunden att komma till företaget krävs det kreativitet från företagets sida inom 

sociala medier. Mycket handlar om att på ett kreativt sätt väcka ett intresse och på det 

viset föra ut sitt budskap. Det krävs att företaget skapar större relevans mellan innehåll 

och vart det riktar sin kommunikation samt marknadsföring. Företag kan skapa det 

genom att göra något oväntat eller upprätta en funktion där användaren står i centrum. 

Det vill säga fokusera på drivkrafter som får konsumenten att engagera sig i företaget. 

Företag kan även bjuda in kunderna och låta dem vara med och skapa reklamen. På det 

sättet skapar företaget ett verktyg där kunder sprider sin historia om företaget. För att 
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företag skall lyckas inom sociala medier får de heller inte vara rädda för att fråga efter 

hjälp. Det är viktigt att våga misslyckas och testa igen, att lära sig av sina misstag. 
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8 Bilaga  

8.1 Intervjuguide 

Vem är informanten? 

 Namn? 

 Befattning? 

 Förklara ditt förhållningssätt till sociala medier? 
 

Det nya medielandskapet 

 Hur ser du på det nya medielandskapet? 

 Hur anser du att företag och marknadsförare skall betrakta sociala medier? 

 Skall företag man se marknadsföring via sociala medier som ett komplement till 

traditionell marknadsföring?  

 Vad skiljer sociala medier från andra mediekanaler?  
 Vilka risker och problem anser du att företag kommer att utsättas för, samt vilka nya 

möjligheter öppnar sig i och med utvecklingen av sociala medier? 

 

Marknadsföring via sociala medier 
 Vilka anledningar finns det idag för företag att ta till sig sociala medier? 

 Hur anser du att marknadsföring genom sociala medier är fördelaktigt i förhållande 

till marknadsföring genom traditionella? 

 Vilket kundvärde kan företag uppnå genom att delta i konversationer via sociala 

medier?  

 Anser du att företag arbetar med marknadsföring via sociala medier idag, i så fall på 

vilket sätt? 

 Vilka sätt finns det att arbeta med marknadsföring via sociala medier? 

 Vad kännetecknar lyckad marknadsföring via sociala medier? 

 Hur skall företag arbeta med marknadsföring för att nå fram till konsumenter i sociala 

medier? 

 Hur ska företag utforma sin marknadsföringsstrategi så att den blir lyckad i sociala 

medier?  

 Vilka möjligheter finns det för företag att hitta sina målgrupper i sociala medier?  

 Hur kan företag upptäcka och samla in konversationer vilka påverkar företagets eget 

varumärke i sociala medier? 

 Ska företag förhålla sig aktivt eller passivt till den användargenererade informationen 

i sociala medier? 

 Vad kan företag göra för att hantera negativa kommentarer i sociala medier? 

 Vad skall företag tänka på ifall de vill anpassa sig till sociala medier? 

 Känner du till något eller några lyckade exempel på marknadsföring via sociala 

medier? Varför blev det lyckat? 
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Vilka effekter kan uppnås med marknadsföring via sociala medier? 
 Hur stärker marknadsföring via sociala medier relationen mellan ett företag och deras 

konsumenter? 

 Kan effekterna av marknadsföring via sociala medier mätas och i så fall hur? 

 Hur kan företag mäta vinsten av marknadsföring via sociala medier? 

 

Sociala medier i framtiden? 
 Hur ser du på sociala mediers framtid? Är det något som kommer att vara tillfälligt 

eller kommer det att expandera och utvecklas i ännu högre grad? Varför?/Varför inte? 

 Vad anser du kommer vara viktigt för framtida marknadsföring inom sociala medier? 

Hur kommer man att arbeta med marknadsföring? 

 Hur tror du att företag kommer integrera med sociala medier i framtiden? Vilka sätt 

anser du kommer vara framgångsrika? Vilka sätt anser du kommer vara mindre 

aktuella?  

 Tror du att förhållandet mellan traditionell marknadsföring och sociala medier 

utvecklas i framtiden? I så fall på vilket sätt? 
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