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1 Inledning 

Följande avsnitt presenterar uppsatsens problembakgrund, problemdiskussion, 
problemformulering, syfte, målgrupp, avgränsning samt avslutningsvis 
undersökningens fortsatta disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 

I dagens globala och digitaliserade värld har det på senare år uppkommit allt 
fler sätt att kommunicera ut sitt budskap på till en allt större publik, tack vare 
Internet. I mångt och mycket har det blivit att den som hörts och syns mest får 
större möjligheter till att påverka menar Parment (2008).  
  
Idag använder allt fler företag av olika kommunikationsverktyg för att få 
kontakt med sina kundgrupper, exempelvis via sociala medier skriver 
Treadaway och Smith (2010). Sociala medier är ett samlingsbegrepp som har 
växt fram under senare år och kombinerar teknik, social interaktion och 
användargenerat material (Nationalencyklopedin, 2011). Resumé skriver på 
sin webbplats (2010) att enligt en utgiven undersökning utförd av 
analysföretaget Novus och Sveriges annonsörer, fick 200 marknadschefer 
frågan; vilka är de senaste trenderna inom marknadskommunikation? Av de 
tillfrågade svarade 62 % att sociala medier är det hetaste inom 
marknadsföring och mer satsning behövs. 
 
De sociala medierna har revolutioniserat sättet vi kommunicerar på, å andra 
sidan är sociala medier en form av direktkommunikation och något som vi 
människor gjort sedan tidernas begynnelse. Grundarna av företaget 
Onepiece menar att deras framgång ligger i hur de utnyttjat sociala medier 
såsom Facebook i sin marknadsföring. Då företaget hade begränsade 
marknadsföringsresurser lanserade företaget en fansida för vänner och 
bekanta via Facebook. Idag är medlemsantalet över 200 000 personer skriver 
Lotta Bergseth på metros webbplats (2011).    

1.2 Problemdiskussion 

Allt fler företag lägger ner mer tid och energi på att använda sig av sociala 
medier, är det verkligen förenat med nytta och framgång? Att skapa en 
relation till sina kunder och nå ut till sin målgrupp kan vara tänkbara 
drivkrafter för att satsa på dessa verktyg. Eftersom sociala medier är så pass 
nytt kan det vara svårt för företag att veta om sociala medier är ett verktyg 
som främjar relation. Risken finns att företag spenderar för mycket kraft och 
resurser på sociala medierna enbart för att det är en trend. Är det rätt väg för 
företag att gå, i syfte att bygga relationer och nå ut sina kunder? Vissa kritiska 
röster hävdar dock att sociala medier i vissa branscher inte behövs och bara 
stjäl värdefulla resurser. Boström (2010). Denna studie kommer främst att 
undersöka om sociala medier kan ses som ett relationsbyggandeverktyg och 
om företag gynnas respektive missgynnas av att bruka dem. 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån problembakgrunden och ovanstående diskussion har en fråga 
arbetats fram och kommer att besvaras i denna uppsats. 

 Hur bör företag förhålla sig till sociala medier om de vill skapa och 
utveckla relationer? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analyserar hur sociala medier kan 
användas som ett relationsbyggande verktyg för företag. 

1.5 Målgrupp 

Den primära målgruppen för uppsatsen är främst företag och organisationer 
som vill rikta sina resurser mot sociala medier. Uppsatsen kan fungera som en 
informationskälla och reflektionsverktyg i företags framtida satsningar inom 
sociala medier. Även företag och organisationer som vill få djupare förståelse 
i att bygga vidare relationer till sina kunder och likasinnade kan vara 
intresserade av studien.  

1.6 Avgränsning 

Undersökningen kommer ej att fokusera på de ekonomiska premisser som 
finns gällande sociala medier eller potentiell intäkter detta kan generera. Då 
möjlighet till resor är begränsade är studiens lokalisering avgränsad till Västra 
Götalands-regionen 
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1.7 Disposition 

 

 

Metod 

• I följande av snitt presenteras uppsatsens tillvägagångssätt 
och metod. 

Teoretisk 
Referensra

m 

• Kapitlet presenterar uppsatsens teoretiska referensram vilket 
består av dels sociala medier, relationsmarknadsföring samt 
begreppet relation. 

Empiri 

• I det empiriska avsnittet redogörs uppsatsens primärdata 
vilket består av material insamlat ifrån personliga intervjuer 
respektive elektroniska frågeformulär. 

Analys 

• Det teoretiska och empiriska materialet analyseras och 
bearbetas i avsnittet. 

Slutsats 

• Avslutningsvis kommer uppsatsens slutsats att presenteras 
följt av förslag till vidare forskning. 

Förslag till vidare 
forskning 
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2 Metod 

I följande kapitel redovisas uppsatsens metod. Kapitlet presenterar 
undersökningens tillvägagångssätt, ansats, insamlingsmetod, val av 
respondenter, källkritik, samt uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Val av metod  

Undersökningen har ett kvalitativt förhållningssätt. Då forskningsansatsen 
består i att få en djupare förståelse i hur sociala medier kan användas som 
relationsbyggande verktyg för företag, har det kvalitativa angreppssättet 
föredragits. Enligt Christensen et al. (2001) ligger svårigheten i denna metod 
att det kan bli ett stort material för undersökaren att gå igenom. Detta har jag 
som undersökare varit medveten om och tagit hänsyn till under arbetets 
gång. Uppsatsen består dels av personliga intervjuer samt elektroniska 
frågeformulär som har skickats ut till respondenterna(via e-post). 

Intervjufrågorna utformades med hjälp av både öppna respektive slutna 
frågor för att skapa ett välbalanserat, strukturerat samt konstruktivt tillfälle för 
respondenten under intervjun. Fördelen med denna metod är följaktligen att 
respondenten till viss del är styrd, (kan inte komma för långt bort från ämnet) 
men ges möjlighet för flexibilitet och egna reflektioner menar Holme och 
Solvang (1997). En fördel i att använda sig av elektroniska intervjuformulär är 
att det går att komplettera i efterhand. Exempelvis om undersökaren känner 
att frågan ej besvaras av respondenten eller att svaret gett fler frågor, är det 
lätt för undersökaren att skicka ut frågan igen och be respondenten att 
utveckla svaret.  

2.2 Validitet och reliabilitet  

Christensen et al. (2001) menar att validitet bestäms utifrån ett antal 
premisser. Dels handlar validitet om hur pass tillförlitligt, trovärdigt och 
generaliserbart resultatet av undersökningen är och om det lever upp till det 
syfte och frågeställning studien skall besvara. Trovärdigheten ligger även i hur 
noggrann undersökaren har varit i insamlandet och analyserandet av 
primärdatan och sekundärdatan som undersökningen består av.  

För att öka tillförlitligheten i arbetet har intervjuer genomförts. Intervjumallar 
har framställts för att skapa sammanhängande samt analyserbara svar hos 
respondenterna. Svaren har därefter bearbetats och analyserats kritiskt. 
Intervjuerna redovisas som sammanfattningar där de mest relevanta delarna 
av intervjuerna har transkriberats och presenterats i det empiriska avsnittet. 
Respondenterna gavs valmöjligheten att delta anonymt i undersökningen. 
Användandet av intervjuer i arbetet motiveras med att sekundärdatan ej på 
egen hand hade kunnat uppvisa ett tillförlitligt resultat. Respondenterna som 
ingår i undersökningen kan ses i Figur 1. Urval/intervjumetod på sida 7.  De 
frågor som ställdes under intervjuerna finns samlade i bilaga 1. 
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Christensen et al. (2001) menar att reliabiliteten härleder utifrån hur 
mätningarna i undersökningen kan återupprepas av någon annan och vid en 
annan tidpunkt och få samma resultat som tidigare undersökare. Dock är 
reliabiliteten svår att använda sig av då undersökaren har en egen 
förförståelse och egna tankar, värderingar i bagaget vilket kan färga 
undersökningen. Då varje individ har ett eget unikt sätt att tänka och 
resonera kan detta ge upphov till variationer i arbetet. Undersökaren kan inte 
återskapa exakta förutsättningar ens för sig självt om undersökaren skulle 
genomföra undersökningen igen. Därmed måste vi använda oss av 
validiteten som huvudsakliga begrepp i denna uppsats.  

2.3 Datainsamling 

Under studiens gång har både primära samt sekundära källor använts. 
Primära källor är det material som undersökningen tar fram det vill säga ifrån 
de intervjuer som genomförts. Sekundära källor är det material som har 
framställts och bearbetats av någon annan och vid en annan tidpunkt samt 
syfte än den givna undersökningen Christensen et al. (2001). Det är de 
sekundära källorna som ligger till grunden för den teoretiska referensramen i 
uppsatsen. Holme och Solvang (1997) menar att det är primärkällornas 
uppgift att redogöra om de sekundära källorna överensstämmer. Som det 
gäller vid all forskning är det viktigt att vara medveten om att datainsamling 
kan vara en tidskrävande process, både att framställa, bearbeta och 
analysera.  

2.3.1 Sekundärdata 

Christensen et al. (2001) betonar att sekundärdata är material som 
publicerats, undersökts, framställts och tryckts i ett annat sammanhang än 
den givna undersökningen. Uppsatsens sekundärdata består dels av material 
från nya och äldre böcker, uppsatser, litteraturstudier, forskning, statistik och 
vetenskapliga artiklar. Datan har därefter analyserats och bearbetats kritiskt. 
Enligt Holme och Solvang (1997) är det viktigt att ha kritisk framförhållning till 
allt material som insamlats och bearbetas i undersökningen. Om så ej är fallet 
riskerar undersökaren att förlora den objektivitet som krävs för att säkerställa 
arbetets kvalitet samt dess relevans. För att säkerställa kvalitén i arbetet, har 
databaser från Mälardalens Högskolebibliotek samt Göteborgs Universitets 
använts i informationsinsamlings syfte. Informationsutbudet är väldigt stort, 
tillförlitligt samt att det besitter hög kvalité.  

Sökorden som använts i uppsatsen är främst: Marknadsföring, 
marknadskommunikation, relation, relationsmarknadsföring, sociala medier, 
social marknadsföring. 

I syfte att diversifiera innehållet i det sekundära materialet så har även 
sökorden kombinerats med varandra samt översatts från svenska till engelska 
och vise versa för att finna relevant information. Även närbesläktade ämnen 
har undersökts för att säkerställa att relevant information brukats. Då det 
existerar ett stort utbud av litteratur, teorier och tankar som berör ämnena 
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relation, marknadskommunikation, relationsmarknadsföring och sociala 
medier ställer detta höga krav på undersökaren att välja ut adekvata teorier, 
frågeställningar och förhållningssättet som bidrar till att uppsatsens syfte kan 
besvaras Christensen et al. (2001). 

2.3.2 Primärdata 

Primärdata är material som undersökaren själv samlar in under arbetes gång 
skriver Christensen et al. (2001) som även betonar fördelen i arbetssättet, då 
undersökaren ges möjlighet att på egen hand bedöma tillförlitligheten i det 
som presenteras i tal och skrift. Primärdatan är även framställd och anpassad 
för undersökningen i fråga vilket gör den aktuell för undersökningen (ibid). 
Bryman och Bell (2005) menar att det finns olika sätt att genomföra kvalitativa 
intervjuer, dels kan de vara helt ostrukturerade i sin utformning. Ostrukturerade 
intervjuer består oftast av en övergripande frågeställning eller ämne vilket 
diskuteras under intervjutillfället. Uppsatsens primärdata består av 
semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa undersökningar gynnas av följande 
metod då det ges mer utrymme för fritt tänkande och spontana 
kommentarer från deltagarna i undersökningen menar Bryman och Bell 
(2005). Att använda sig av alltför strukturerade intervjuer eller kvantitativa 
metoder kan leda till att respondentens svar hämmas, vilket kan leda till att 
viktig information förbises.  
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2.4 Urval av respondenter 

Respondenterna i undersökningen är alla verksamma inom reklam och 
webbyråer och lokaliserade till områden i och runt Västra Götalands-
regionen. För mer information om respektive respondent och företag, se 
respektive företags webbplats nedan.  

Intervjuperson Arbetsområde Kortfattad 
Presentation 

Företag Personig 
intervju 

Elektronisk 
intervju 

Fredrik Pommer- 
Adler 

Produktionsledare/
Egenföretagare 

Driver en webb/ 
kommunikationsbyrå 
med cirka 3-4 
anställda.  

Riddaregatans 
kommunikationsbyrå 

http://riddaregatan.com/ 

  

 

X 
 

Anders Dahlgren Chef/ 
Egenföretagare 

Driver en webbyrå 
sedan 2007, tidigare 
arbetat som IT-
konsult i sju år. 

Bobolo 

http://www.bobolo.se/ 

 

 
 

X 

Markus Axelsson Konsult inom 
Strategi, design 
och utveckling 

Driver 
webbyrå/kommunik
ationsbyrå. Arbetat 
som konsult i mer än 
två år. Specialiserad 
inom strategi, design 
och utveckling 

Tigerton 

http://tigerton.se/ 

 

 
 

X 

Joakim Hökegård Verkställande 
direktör 

Mer än fjorton års 
erfarenhet inom 
reklambranschen. 
Verksam i 
handelskammarens 
VD nätverk.  

Shout 

http://shout.se/ 
 

X 

 

Jonas Skoglund Kreativ chef/AD 
 

Huvudansvaret för 
marknadsföring i 
digitala medier på 
reklambyrån, 
Dragster och dess 
webbyrå, Dragnet 
sedan 11 år tillbaka.  

Dragnet, Dragster 

http://www.dragnet.se/ 

http://www.dragster.se/ 

 

 

 

X 

Figur 1.	  Urval/intervjumetod	  
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3 Teoretisk referensram 

Syftet med detta kapitel är att presentera de begrepp som utgör uppsatsens 
teoretiska referensram vilket är i huvudsak relationsmarknadsföring, relationer 
och sociala medier. Kapitlet inleds med en klargörelse kring begreppet 
relation och relationsmarknadsföring följt av en närmare inblick i sociala 
medier och dess beståndsdelar. 
	  

3.1 Relation 

Det finns många olika typer av klassificeringar gällande vad en relation är och 
vad som bör ingå i den samt hur den manifesteras menar Grönroos (2004). En 
relation kan bara utvecklas om de inblandade parterna uppfattar relationen 
just som en relation. Det handlar till viss del om inställning eller attityd till hur 
företaget och dess kunder interagerar/samspelar med varandra. För att 
skapa förutsättningar för att en relation skall ta form, är det nödvändigt att 
företagets alla delar kommunicerar ut ett enhetligt budskap mot kunden. 
Företaget och dess anställda bör även besitta en genuin strävan efter att vilja 
hjälpa kunden. Samtidigt som de är tillmötesgående och mottagliga för 
eventuella signaler, som kan tyda på att relationen behöver stimuleras på 
något sätt. Det är dock inte företaget som fastställer om det har växt fram en 
relation eller ej, utan det är upp till kunden att bestämma om så är fallet 
skriver Grönroos (2004). 

”Man måste dock förstå att relationer skapas på 
konsumenternas villkor.” (Dahlén & Lange, 2003. s. 73) 

Behovet av att besitta goda relationer till sina kunder, återförsäljare, 
distributörer, aktieägare, leverantörer etcetera går ej att understryka. Det kan 
vara en avgörande källa till att företaget lyckas eller misslyckas med sina 
åtaganden. En god relation kan medföra att kunden/konsumenten blir mer 
lojal mot företaget och att premiera denna lojalitet mellan företag och 
konsument är att föredra menar Kumar och Reinartz (2006). Det åligger ofta 
på företagets lott att bära den mer drivande rollen i relationen. 
Förväntningarna ligger i att företagets skall leverera ett mervärde för kunden 
så att den väljer att vara företaget trogen skriver Grönroos (2004). Dock 
betonar Dahlén och Lange (2003) att det interaktiva samspelet och 
ömsesidigheten mellan de inblandade parterna inte får gå förlorad, om så är 
fallet riskerar relationen på ett eller annat sätt att bli snedvriden eller 
missgynnande.  

De kan finnas olika motiv till att en relation växer fram. 
Konsumentens/kundens motiv kan dels bero på sociala fördelar, kunden kan 
exempelvis vara vän med någon i personalen, eller att den blir igenkänd av 
personalen. Det kan även handla om att kunden får särskilda förmåner i form 
av rabatter, service och kvalité. Även säkerhet är en viktig aspekt för att en 
relation skall kunna utvecklas och frodas. Kunden måste följaktligen ha 
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förtroende för att företaget skall utföra sin del. Om kommunikationen mellan 
de inblandade parterna är bristfällig kan det leda till att missförstånd växer 
fram, vilket kan vara ett ständigt orosmoment för företag skriver Grönroos 
(2004). 

3.2 Relationsmarknadsföring 

Den alltmer hårdnande konkurrensen bland företagen och behovet av att nå 
ut till sina kunder har medfört att relationsmarknadsföringens betydelse blivit 
allt viktigare menar Gummesson (1999). Enligt Grönroos (2004) är företags 
potentiella vinster av att använda sig av relationsmarknadsföring påtagligt. 
Dels finns det kortsiktiga men även långsiktiga fördelar med att använda sig 
av relationsmarknadsföring. Kortsiktigt kan det leda till att konsumenterna 
uppmärksammar företaget på ett positivt sätt och intresset för det 
väcks/förstärks. Långsiktigt kan det medverka till att företaget bygger upp en 
stabil kundkrets som är lojala mot företaget. För att detta skall ske menar 
Gummesson (1999) är det oerhört viktigt att företaget har en positiv image 
som kunderna kan identifiera och relatera till.  

För att bygga och utveckla en relation förutsätter ofta konsumenterna att 
företagen drar det tyngsta lasset, det är alltså upp till företagen att locka, 
underhålla och förstärka relationen för att behålla konsumenternas lojalitet. 
Det gäller således att föra en kontinuerlig dialog, interaktion samt samspel 
menar Gummesson (1999). För att lyckas med detta kan företagen bland 
annat erbjuda olika medlemsrabatter, (klubbkort) eller skicka ut direktbrev, 
reklam, public relations, mingel, presskonferenser menar Grönroos (2004). 
Holmström och Wikberg (2010) poängterar även att sociala medier har växt 
fram till att bli ett mycket kraftfullt redskap för att nå ut med sin 
relationsmarknadsföring. Fördelen och nyttan ligger i att företagen vänder sig 
direkt till den potentiella kundgruppen och kommunicera direkt med dem. 
Det vill säga företag använder sig av direktkommunikation till målgruppen i 
stället för som tidigare av masskommunikation. Istället individualiseras 
marknadsföringen vilket medför att den skräddarsys mot den enskilde 
individen. Fördelen i denna metod är att konsumenten får ett mer personligt 
bemötande i form av erbjudanden och information, vilket kan medföra att 
den blir mer positivt inställd till informationen och företaget. Negativa 
aspekter av direktkommunikation är enligt Parment (2008) att konsumenterna 
är trötta på att få brevutskick, e-post, kataloger och telemarketing.  

Armstrong och Kotler (2002) poängterar vikten av att företagen segmenterar 
upp de olika målgrupperna som företaget har, detta för att skapa 
förutsättningar så att marknadsföringsinsatserna blir effektiva. Om företaget 
inte känner till de behov och förväntningar som konsumenterna har, riskerar 
de att helt misslyckas med sina avsikter. Detta kan på sikt få förödande 
konsekvenser för företagets fortsatta existens menar Dahlén och Lange 
(2008). Grönroos (2004) framhäver vikten av att ha god kännedom om sina 
kunder/målgrupper för att relationen skall bli långvarig och lyckosam. Att ha 
förståelse och kunskap om konsumenternas förväntningar på företaget kan 
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vara en av de punkter som gör att relationen och relationsmarknadsföringen 
verkligen når fram understryker Gummesson (1999). Det symboliska värdet i att 
företaget eftersträvar en god relation och använder sig av 
relationsmarknadsföring, kan även betraktas som ett tecken på 
ansvarstagande gentemot den riktade målgruppen. Att utveckla en relation 
är inte något du gör över en natt, utan bör ses som ett långsiktligt åtagande 
ifrån företagets sida skriver Grönroos (2004).  

Enligt Grönroos (2004) har företagen ändrat sin fokusering ifrån 
transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring. Anledning har bestått 
i att företagen insett värdet i en positiv relation mellan företaget och kunden 
är långt mer värdeskapande/effektivt än att ständigt producera och leverera 
värde i form av nyskapade produkter eller tjänster. Företagen får dock inte 
tappa fokus på att tillverka en bra produkt/tjänst, kvalité, pris, 
reklamationshantering, informationsutskick etcetera. Annars finns det risk att 
kunderna tappar intresse/tålamod och väljer en annan produkt/företag. 

”Companies have also discovered that losing a customer 
means losing not only a singles sale but also a lifetime’s 
worth of purchases and referrals…//Thus, working to keep 
profitable customers makes good economic 
sense…//”(Armstrong & Kotler, 2002, s. 16-17). 

Grönroos (2004) poängterar att relationsmarknadsföringen är ett långsiktligt 
ställningstagande i från företagets sida, där kundens upplevelse, och enskilda 
värde omhuldas av företaget. Och står i kontrast till 
transaktionsmarknadsföring, där det kortsiktiga värdet av själva köpet 
premieras vilket medför att fokuseringen ligger i att tillhandahålla olika former 
av skalfördelar. Armstrong och Kotler (2002) talar om att det skett ett skifte i 
hur företag ser på marknadsföring. I den traditionella marknadsföringen 
(transaktionsmarknadsföring) har företagets ansträngningar bestått i att 
antingen attrahera nya kunder eller att de gör återkommande köp. Idag har 
en förskjutning mot relationsmarknadsföring blivit en allt centralare del i hur 
företag arbetar.  

3.2.1 Relationsmarknadsföring intet nytt 

Det talas alltmer om relationsmarknadsföring och behovet av det men 
begreppet är inte nytt, utan har troligtvis uppstått i samband med den allra 
tidigaste handeln menar Grönroos (2004). Relationsmarknadsföring 
karakteriseras av marknadsföringsinsatser vars syfte är att stärka företagets 
relationer till dess kunder. Det kan vara alltifrån konsumenter, leverantörer, 
aktieägare, distributörer, återförsäljare eller andra företag poängterar 
Grönroos (2004). En viktig förhållningspunkt i relationsmarknadsföring är den 
kontinuerliga strävan efter att bygga upp, utveckla, underhålla samt 
attrahera nya relationer. Detta kan bland annat göras genom interaktion, 
nätverkande och aktivt samspelande från inblandade parter.  
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”Relationsmarknadsföring vilar på ett synsätt som utgår från 
samarbete och förtroendefyllda relationer med kunder, 
partners och andra intressegrupper, istället för att se 
kunderna som ett slags motståndare” (Grönroos, 2004, s. 54) 

Om företaget lyckas med dessa åtaganden finns det stora möjligheter för att 
bygga upp och vidmakthålla nödvändiga konkurrensfördelar menar 
Gummesson (1999). Dahlén och Lange (2003) förtydligar att det finns olika 
former av relationsmarknadsföring. För det första kan det finnas en önskan 
från både företaget och konsumenten att skapa en relation, även kallad 
tvåvägsrelation. Företaget och kunden känner till varandra väl och har ett 
ömsesidigt förtroende till varandra där de båda interagerar och samspelar 
med varandra för att relationen skall utvecklas positivt, man talar då om 
värdeskapande relationer. En viktig aspekt för att detta skall inträffa är att 
företaget kontinuerligt stämmer av med kunden så att dess behov är 
uppfyllda. Konsumenternas lojalitet kan även förstärkas genom att företaget 
anordnar olika aktiviteter/erbjudanden som förstärker och utvecklar 
konsumenternas samlade intryck. För det andra kan det handla om en 
envägsrelation från företagets sida, företaget försöker förstärka relationen till 
kunden på ett eller annat sätt. Det kan dels handla om utvärderingar vid 
efterköp, påminnelser om olika erbjudanden, bonussystem. Där företagen vill 
förstärka kundens upplevelse av produkten/företaget, ihop om att kunden 
skall göra upprepade köp skriver Dahlén och Lange (2003).  

Det finns även en tredje form av relationsmarknadsföring där det finns en 
envägsrelation från konsumentens sida.  Den är vanligtvis starkt förknippad till 
företagets varumärke och eller produkt. Det kan exempelvis vara att 
konsumenten sedan barnsben alltid handlat företagets produkt vid speciella 
tillfällen såsom födelsedagar och vid andra betydelsefulla händelser. 
Företaget har i denna bemärkelse en väldigt trogen kund, men som dock kan 
vara känslig för förändringar gällande produktens utseende, känsla och 
företagets varumärke. Dessa kundgrupper kan dock vara svåra att identifiera 
menar Dahlén och Lange (2003). 

3.3 Sociala medier  

”För sextio år sedan hände någonting, Massmedia, tv, kalla det 
vad du vill, kom och dränkte våra röster. För ungefär 15 år 
sedan hände någonting som fick allt att bli precis som vanligt.” 
David Orlic ur Holmström och Wikberg (2010, s. 40) 

Orlic (2010) anser att masskommunikationen som medium blivit mindre 
betydelsefullt i och med sociala mediers framväxt. Istället för att företagen 
skickar ut sitt budskap till en bred publik så används sociala medier mer för att 
skapa en personligare och öppnare dialog gentemot kunder menar 
Holmström och Wikberg (2010). Sociala medier är ett begrepp som ständigt 
utvecklas/omvandlas, vilket medför att begreppsdefinitionen av den kan se 
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olika ut över tid. En generell definition om vad sociala medier är, är bland 
annat aktiviteter som kombinerar teknologi och social interaktion i 
gemensamt värdeskapande, där användaren är med och skapar innehållet 
menar Holmström och Wikberg (2010). Enligt Nationalencyklopedin (2011) 
skiljer sig sociala medier och massmedier i den bemärkelsen att i massmedier 
är det en (sändare) som förmedlar budskapet till en större grupp individer som 
ej har möjlighet att kommunicera tillbaka via samma kanal. Det är en form av 
envägskommunikation. Skillnaden via sociala medier är att vem som helst kan 
stort sett kommentera och förmedla sina åsikter. Enligt Carlsson (2009) är det 
viktigt företagen identifierar de behov de har för att använda sig av sociala 
medier. Det kan vara allt från bättre omvärldsbevakning, 
varumärkesutveckling, kampanjer, rekrytering och relationsutveckling. 
Aktiviteterna måste vara förenade med nytta och gagna verksamheten 
annars finns det risk att företaget slösar på värdefulla resurser. En viktig aspekt 
för att lyckas i sociala medier är att kunderna är med och sprider budskapet 
som företaget vill förmedla menar Li och Bernoff (2009).  

3.3.1 Vad kännetecknar sociala medier?  

De vanligaste kännetecknen eller karaktärsdragen för vad sociala medier är, 
är främst dess räckvidd. Det vill säga; spridningen kan vara begränsad om så 
önskas men den kan även nå astronomiska antal på mycket kort tid. För det 
andra kännetecknas sociala medier av dess tillgänglighet, där i princip vem 
som helst kan ha tillgång till mediet för en obetydlig kostnad. 
Användarvänligheten är även den en viktig faktor i sociala medier, det är 
enklare att starta upp en blogg som kan få en stor läsarkrets än att starta upp 
en tv-kanal eller dagstidning exempelvis. För det fjärde är färskheten något 
som är signifikativt när det gäller sociala medier. En blogg eller hemsida kan 
uppdateras på bara några ögonblick, jämfört med en tidning eller bok. 
Avslutningsvis så är fortlevnad ett begrepp som tillhör sociala medier, då en 
artikel eller blogg kan uppdateras och revideras (Holmström & Wikberg, 2010).  

3.4 De vanligaste sociala medierna? 

Nedan presenteras de olika kanalerna som har störst spridning av sociala 
medier, det finns även andra exempel såsom Wikipedia, RSS, Linked in, men 
de kommer ej att beröras på djupet i denna uppsats. Utan presenteras här 
nedan kortfattat.  

Wikipedia startades 2001 och är ett webbaserat uppslagsverk som är fritt och 
tillgängligt för alla, där informationen skapas och utvecklas av dess 
användare skriver Wikipedia på sin webbplats (2011). RSS är en tjänst vars 
syfte är att knyta samman information/innehåll på flera olika platser och 
sammanställa dem. Vilket medför att användaren slipper leta efter 
nytillkommen information, informationen kommer sammanställd till 
användaren istället. Detta är en vanlig och populär tjänst inom bloggar även 
hemsidor kan även vara ett socialt medium. Linked in används främst för 
nätverkande både hos privatpersoner samt hos företag. 
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Användningsområdet ligger i att nyttja användarnas sociala nätverk för att 
knyta kontakter (Holmström & Wikberg, 2010). 

3.4.1 Bloggar  

En av de viktigaste kanalerna för sociala medier och som är starkt 
förknippade med begreppet, är bloggar. Bloggar är en kortform av ordet 
webblogg och påminner om en dagbok där texten ofta karaktäriseras av 
korta inlägg. Det är vanligt att bloggen innehåller bilder och videoklipp 
etcetera. Bloggen har även blivit ett alltmer använt verktyg hos 
företag skriver Holmström och Wikberg (2010). Antingen att 
företagen har en officiell blogg som pressenterar företaget eller att 
det bedrivs av en anställd som fungerar som ett språkrör för 
företaget.  

3.4.2 Facebook  

Facebook är en social nätverktjänst eller nätverkskollektiv, där användarna 
kan kommunicera med varandra, skapa intressegrupper, dela med sig av 
bilder, privatliv, media och mycket annat. Facebook är inte bara till för 
privatpersoner utan kan även användas av företag, organisationer. 
Företagets sida kan exempelvis innehålla information om arbetsbeskrivningar 
och vad för slags tjänster företaget tillverkar/erbjuder. Företaget kan även 
skicka ut information om tänkta evenemang som företaget skall anordna eller 
vara delta i. Företaget kan även ha föreläsningar som kunderna då får 
anmäla sig till detta kan medföra att företaget knyter kunderna närmare sig 
menar Ström (2010). Även de anställda kan ha sin Facebook 
sida knuten till företagets. På detta sätt kan privatpersoner få 
en mer personlig kontakt med företaget och kan möjliggöra 
att relationer lättare skapas menar Holmström och Wikberg 
(2010). 

3.4.3 Flickr 

Flickr tillhandahåller en webbtjänst, vars grundidé är att dess medlemmar skall 
kunna ladda upp och dela med sig av digitala bilder, filmer, ljud enligt Flickrs 
webbplats (2011). De kan antingen göras tillgängliga för alla (publika) eller till 
några få (privata). Flickr är även ett nätverkskollektiv likt Facebook där 
medlemmarna kan skapa och gå med i olika diskussionsgrupper, 
kommentera varandras bilder och ”tagga”, det vill säga knyta ihop en person 
till en viss bild och film skriver Ström (2010). ”Taggningen” 
underlättar vid sökningar och fungerar på sätt och vis ungefär 
som RSS. 

3.4.4 Twitter 

Twitter är en form av blogg fast i miniformat eller även kallad ”mikroblogg”. 
Varje meddelande får max innehålla 140 tecken, de kan dock länkas 
samman med flera andra inlägg/diskussionsgrupper vilket gör att 
användningen inte behöver bli begränsad skriver Holmström och Wikberg 

Bild 1. Bloggar, källa: 
http://www.blogger.com 

Bild 2. Facebook, källa: 
http://www.facebook.com/press/files.php 

Bild 3. Flickr, källa: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Flickr 
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(2010). Användarna kan dela ut bilder, video, information och kommunicera 
med varandra i realtid. Twitter skriver på sin webbplats (2011) att dess tjänst 
inte är begränsad till enbart privatpersoner utan att den även kan användas 
av företag, organisationer, artister vars önskan är att knyta nya/förstärka 
relationen till sina kunder. Peppers och Rogers (1999) skriver att det kan vara 
avgörande för företag att få en direktkontakt med kunderna, att ta bort 
mellanhänderna från det kommunikativa budskapet till kunden gör att en 
direkt kontakt skapas vilket kan stärka och utveckla relationen. 

3.4.5 YouTube 

YouTube är ett socialt medium som tillhandahåller en webbaserad mötesplats 
för distribuering och uppläggning av videobaserat material. Dess användare 
kan lägga upp egenproducerad material men även andras, även om detta i 
grund och botten strider mot YouTubes policy att inte lägga upp material som 
användaren saknar upphovsrätt till skriver Holmström och Wikberg (2010). 
Användarna kan även kommentera det som läggs ut och kan på så sätt 
interagera och samspela med andra individer eller företag som lagt ut 
materialet. Ekblom och Möller (2010) menar att användningen av YouTube 
kan vara effektiv i den bemärkelsen att kombinationen av rörliga bilder och 
ljud skapar förutsättningar för högre påverkan än jämförelsevis med att 
enbart använda sig av text eller bild poängterar (ibid). Det kan även vara 
användbart för företag att lägga ut olika videoklipp som 
presenterar företagets produkter/tjänster. 
 
3.5 Sociala mediers nästa steg? 

Jussila et al. (2010) menar att sociala medier kan spela en viktig roll i företags 
utveckling både rent marknadsföringsmässigt, men även i syfte att bygga 
och vidmakthålla en relation.  Den ökande kommunikationen och 
interaktionen via sociala medier är något som spås bli ännu starkare på sikt 
menar Topper (2009). Människor har ett inneboende behov av att 
kommunicera med varandra samt dela med sig av sina erfarenheter, tankar, 
värderingar och relationer. En tydlig utveckling är att vi ständigt är 
uppkopplade/nåbara och att vi kommunicerar allt snabbare samt flitigare 
med varandra. Det finns ett flertal olika trender som kommer att påverka oss 
inom de närmaste åren menar Ström (2010). För det första så tenderar 
utvecklingen till att mobiltelefoner ersätter datorer i en allt större utsträckning. 
Detta kan påverka hur vi inhämtar vår information och hur den sedermera 
sprids. För det andra så finns möjligheterna till att skicka ut mer personliga och 
riktade meddelanden via tjänster som baseras på användarens geografiska 
position, även kallad ”geografisk taggning” (Ström, 2010. s, 180). Detta kan 
förändra hur företagen kommunicerar och interagerar med dess kunder och 
brukare menar Ström (2010). Att förutspå hur utvecklingen kommer se ut om 
ett par år eller vilka aktörer som kommer vara ledande är nästintill omöjlig. Vi 
har sannolikt bara har sett början på hur de sociala mediernas betydelse 
kommer att få för oss och hur det kommer att påverka sättet som vi 
kommunicera på menar Holmström och Wikberg (2010).  

Bild 4. Twitter, källa: 
http://www.mjukvara.se/twitter 

Bild 5. YouTube, källa: 
http://en.wikipedia.org/wiki/YouTube 
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4 Empiri 

Under nästkommande avsnitt kommer uppsatsens empiriska material att 
redovisas. De består av personliga intervjuer samt elektroniska frågeformulär. 
Respondenternas svar presenteras i löpande text och baseras på de avsnitt 
som tagits upp i den teoretiska referensramen. 
 

4.1 Relation/Relationsmarknadsföring 

Respondenterna anser att det är viktigt för företag att besitta goda relationer 
gentemot sina kunder. Dahlgren menar att det handlar om ”ärlighet och 
uppriktighet” från företagets sida när det gäller att bygga en relation samt 
”att se till att kunden är nöjd och förväntningar blir uppfyllda i så god mån det 
går”. Kundrelationer är något företag måste värna om och att få den 
personliga kontakten är viktigt, det handlar om att knyta an till kunderna 
anser majoriteten av respondenterna. Pommer-Adler uttrycker det som att 
”en relation är a- och o, det är något man måste arbeta aktivt med, skapar 
du inga goda relationer så får du heller inga jobb”. Att bygga upp och 
underhålla en relation är inte nödvändigtvis något som görs via nätet eller 
sociala medier, det underlättar och är bra att finnas där men den personliga 
kontakten ligger ju mycket i hur du själv lyckas sälja in dig förtydligar Pommer-
Adler. ”Relationer handlar om interaktion och ett aktivt deltagande” och för 
att lyckas skapa en relation via sociala medier måste man ha en personlig 
prägling poängterar Hökegård. Axelsson menar att ”alla personer som du 
någonsin kommit i kontakt med, fysiskt eller digitalt är ju en potentiell ny 
relation”.  

Respondenterna anser att sociala medier kan spela en viktig roll när det gäller 
att bygga kortsiktiga och långsiktiga relationer dock inte nödvändigtvis 
avgörande. Vi använder ju nätet allt mer i vårt arbete och privatliv, det är en 
naturlig mötesplats för att knyta kontakter och skapa relationer menar 
majoriteten av respondenterna. En fördel av att använda sig av sociala 
medier är att kontakten mellan företag och kund underlättas, det går snabbt 
att bilda sig en uppfattning om företaget och vise versa. 

Skoglund betonar att ”eftersom sociala medier i allmänhet är uppbyggda 
kring att enkelt hantera relationer kommer fler företag att använda sig av den 
kanalen”. Axelsson poängterar att ”Det är bästa kanalen att både presentera 
nyheter och få synpunkter, det är också en plats där du kan få höra vad dina 
kunder säger till varandra via bloggkommentarer, tweets och 
statusuppdateringar”. Respondenterna menar att användningen av sociala 
medier kan bidra till att ge en mer personlig sida av företaget och det kan 
underlätta informationsspridning. För att lyckas etablera en relation via 
sociala medier är det viktigt att informationen som sänds ut har en personlig 
prägling anser de tillfrågade. Att locka med information, tips, råd och att 
bjuda in till diskussion är viktigt, svårigheten ligger i att göra det på ett lättsamt 
och personligt sätt menar respondenterna. ”Att bara spamma med onödig 
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information kan snarare försämra relationen i och med att man då kanske 
slutar att följa företaget” poängterar Dahlgren. Att skriva för mycket 
”faktabaserad” text är något som företag skall vara sparsam med. Det kan 
vara bra till viss del, det beror lite på målgruppen. Kommunikationen vara 
underhållande, lättsam och fokusera mer på känslan än funktionaliteten 
menar Pommer-Adler. Skoglund poängterar att exempelvis 
”lågengagemangsprodukter och sällanköpsvaror som man passivt 
konsumerar måste man ta ett steg ut ifrån sin produkt och titta på i vilka 
sammanhang man använder varorna. Eller vilka värden man vill bli 
förknippade med. Saxföretaget Fiskars startade en blogg om scrapbooking. 
Redbull har länge sponsrat olika actionsportsevenemang för att cementera 
bilden av energidryck”. En fördel med sociala medier är att företagen kan nå 
ut med information direkt till kunderna. Axelsson poängterar att ”du kan sälja 
tjänster och produkter genom att aldrig uttala en enda klassisk ”säljfras”. Du 
skapar en relation, när den är tillräckligt djup kommer kunden till dig. Men 
ändå drunknar vi i påträngande säljbudskap, så många har mycket att lära”. 

Hökegård påpekar att direktkommunikation inte nödvändigtvis inte alltid 
uppfattas som positivt. ”sitter du och läser en tidning så kan till och med en 
annons lyfta en tidning. Men sitter du och surfar på en dator så är banners 
och annat störande, det lyfter inte läsupplevelsen. Du konsumerar media på 
ett helt annat sätt marknadsföring på webben. På webben är det otroligt 
enkelt det handlar om att du är sökbar och användarvänlig”.  

Det är delade meningar hos respondenterna gällande om sociala medier är 
ett bra verktyg för att bibehålla relationer. En av tillfrågade menar att det går 
alldeles för fort och är lite för opersonligt, Dahlgren menar att ”det kan vara 
bra så länge företaget levererar intressant och lagom mycket information till 
kunderna”. Skoglund menar att ”det är lättare att utveckla en relation via 
sociala medier än exempelvis annonser och tv-reklam på grund av att du kan 
föra en direktdialog med målgruppen”. ”Sociala medier kan vara ett 
relationsskapande verktyg om det används på rätt sätt men det kan lika 
gärna vara ett relationsförstörande verktyg om du använder det fel. För att 
lyckas så gäller det att lyssna på kundernas behov och tillfredsställa dem” 
menar Hökegård 

De flesta respondenter säger att sociala medier tvingar företagen till att vara 
mer öppna i sin kommunikation. De företag som är transparanta i sin 
kommunikation med kunderna är intressantare att följa. Axelsson menar att 
”transparensen är här för att stanna och att det är en positivt, det gör 
kunderna mer medvetna och ställer högre krav på företagen. Det går inte att 
dölja något i det långa loppet”. Majoriteten av respondenterna anser att 
spridningen av information/budskap via sociala medier kan potentiellt vara 
väldigt omfattande och framförallt ske omedelbart.  

4.2 Sociala medier 

På frågan om sociala medier är lämpade för alla företag är respondenterna 
kluvna. Dahlgren förtydligar med att ”Det beror helt enkelt på. Att satsa på 
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sociala medier utan bakomliggande strategi och tänk är helt meningslöst. 
Om man inte har någon tanke om vad man skall ha det till, vilka man vill nå, 
varför och vad man vill få ut av det kan man lika gärna låta bli.” Hökegård 
menar att det finns en hel del okunskap kring sociala medier och sociala 
mediers vara eller icke vara i marknadsföringsmixen ”Många verkar tro att nu 
när vi har sociala medier behöver vi inte marknadsföra oss, för all 
marknadsföring kommer endast att ske genom sociala medier, jag skulle vilja 
säga att det är en enorm okunskap” menar Hökegård. Det kan vara svårt att 
nå ut idag med tanke på allt surr som finns via alla olika medier, det gäller att 
vara klurig och tänka annorlunda. Sen är det skillnad om det är business to 
business (B2B) eller om det är business to consumer (B2C). Är det mer B2B är 
det viktigt att hemsidan är uppdaterad och attraktiv men om du riktar dig 
mot konsumenter då skall du ha Facebook idag, det går nästan inte att 
komma undan det menar Pommer-Adler. Men sociala medier kan ju vara ett 
verktyg som skapar intresse, ta exempelvis Vladimir Antonov, han twittrade 
om sin roll i Saab-affären menar Pommer-Adler. Hökegård betonar ”det svåra 
i sociala medier är att styra ditt budskap. Du är beroende av att andra sprider 
ditt budskap och i rätt sammanhang”. Sociala medier handlar ju om att 
skapa dialog, intresse och interaktion. Hökegård berättar närmare om Shouts 
roll i hur Göteborgs Energi DinEl valde att marknadsföra sig och hur de 
använde sig av sociala medier. Vi ville inte göra som alla andra, vi ville skapa 
en dialog med kunderna och lät dem tycka till på hemsidan om hur ett 
elhandelsföretag skulle vara, ur de synpunkterna så skapades de 
erbjudanden som kunderna tyckte var viktigast för dem. ”Det skulle vara 
schysta priser, enkelt och förnyelsebar energi som standard”. Synpunkterna 
använde vi sen i marknadsföringen i form av reklam, reklamfilmer med mera 
förtydligar Hökegård.  

Respondenterna är överens om att det är viktigt att ha en genomtänkt plan 
om vad syftet med användandet av sociala medier är. Axelsson poängterar 
att om företagen skall satsa på sociala medier är det viktigt att hitta en rätt 
person för jobbet ”Ofta letar de efter en tekniskt orienterad person när de 
borde leta efter den som gillar och har lätt för att skriva, det brukar oftast INTE 
vara samma person” Skoglund förtydligar att ”Att ni måste veta varför ni ska 
finnas där, vad ni ska säga, hur ni ska säga det och till vem”. Sociala medier 
är nödvändigtvis inte något som ger framgång direkt. ”Det byggs upp under 
en längre tid och är ett långsiktigt verktyg och är något som måste finnas i 
företagens kommunikationsmix”, förtydligar Hökegård. De sociala medier som 
respondenterna använder sig främst av är bland annat Facebook, Twitter, 
Flickr, YouTube och bloggar/hemsida. Andra sociala medier som 
respondenterna har använt sig av är bland annat Linked in, Vimeo, Last FM 
samt Spotify.  

Flera av respondenterna anser att sociala medier är viktigt i den bemärkelsen 
att det ökar chansen att få fler träffar på internet. Om företaget är aktivt och 
involverad i flera olika sociala medier ökar möjligheten att få en bra placering 
hos sökmotorerna. Axelsson förtydligar ”Tack vare en bra sökordsoptimering 
får vi många prospekts genom Google till hemsidan, där hittar de sedan 
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blogg och länk till Facebook och kan på så sätt lära känna oss via våra 
ganska personliga inlägg innan de tar första kontakten.” Flertalet av 
respondenterna menar att om företagen inte använder sig av de sociala 
medierna på rätt sätt, kan det potentiellt åstadkomma mer skada än nytta. 
För att bli så framgångsrik som möjligt måste företagen vara aktiva och möta 
kundernas kritik på en gång menar de intervjuade. Hökegård menar ”att 
många företag verkar tro att sociala medier är lösningen på alla 
marknadsföringsproblem och att det är i princip gratis att bruka. Om 
sanningen skall fram så måste vi även använda oss av traditionella 
marknadsföringskanaler i form av masskommunikation för att nå ut till 
kunderna”.  

Majoriteten av de tillfrågade är överens om att sociala medier är mer 
användbart för exempelvis tjänsteföretag, medieföretag och organisationer 
där det råder en naturlig transparens samt branscher där kunderna redan 
använder sociala medier. Dahlgren förtydligar ”En rörmockare behöver väl 
knappast finnas på Facebook eller Twitter, om man inte har något fantastiskt 
roligt att säga.” Hökegård menar att ”sociala medier till viss del fyller samma 
funktion som företags existerande kundtjänstarbete. I grund och botten är det 
samma sak som gjorts tidigare, den största skillnaden är att det sker i en 
annan kanal”. Pommer-Adler tror att företagen kommer att behöva satsa mer 
på rörligt material på sina hemsidor och lägga ut detta på exempelvis 
YouTube. På så sätt kan man knyta an till kunden på ett annat sätt än med 
bara vanlig media, sen beror det lite på hur intressant företaget är och vad 
för produkter företaget har samt hur de väljer att använda sig av det rörliga 
materialet för att få den eftersträvade effekten menar Pommer-Adler.  

På frågan hur man bygger en relation via sociala medier förtydligar Skoglund 
att det vid exempelvis ”Man måste ha något intressant att säga eller bidra 
med. Arla är t.ex. inget intressant varumärke för mig. Jag vill inte fördjupa mig 
i någon relation med just varumärket Arla. Men matlagning är jag ju 
intresserad av. Om Arla kan hjälpa mig att bli bättre på matlagning eller 
underlätta matlagning via sociala medier blir jag ju mer intresserad av att 
fortsätta ha en relation med dem.”  

Pommer-Adler poängterar att ”många byggföretag har förstått att nästa 
generations inköpare och upphandlare, är du och jag, och att vi utgår ofta 
från webben när vi skall hitta information och skapa den första kontakten”. 
Att använda sig av Facebook och andra sociala medier gör ju att du får 
större träffchans när du söker på Google och är därför viktiga. Även om de 
kanske inte är jätte användbara för alla. Krogar och företag som riktar sig till 
en målgrupp mellan 18-45 bör ha en tydlig och aktiv profil på både sin 
hemsida och på Facebook menar Pommer-Adler. ”Medans restauranger och 
matkrogar behöver satsa mer på att hemsidan skall vara lockande och ha en 
tydlig image där. Har du dock småevents med trubadurer och liknande så vill 
du nå ut med detta fort och då kan det vara bra att använda sig av 
Facebook” menar Pommer-Adler.   
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På frågan om vilken roll sociala medier kommer att ha i framtiden, tror 
respondenterna att företagen behöver göra det mer personligt och 
individanpassat för att nå ut. Detta kan medföra att varumärket blir starkare 
och mer välkänt tror flera av respondenterna. Axelsson tror att ”det kommer 
växa fram en ny sorts e-handel inom sociala medier, där användarna får 
individanpassade erbjudanden att köpa produkter/tjänster som är 
skräddarsydda efter kundens egna behov och intressen, direkt från de sociala 
medierna”. ”Vi kommer bli mer vana att få informationen till oss än att söka 
efter den” tror Axelsson. Att företagen måste arbeta med att vara mer öppna 
och transparanta är något som respondenterna framhäver, då kunderna blir 
alltmer medvetna och ställer högre krav går det inte att dölja något anser 
respondenterna utan företagen bör snarare vara mer öppna. Majoriteten av 
respondenterna anser att sociala medier är här för att stanna och att det 
kommer bli ett mer naturligt inslag för företag och dess kunder. Hökegård 
menar att ”läroboken i hur social media marknadsföring är och hur den skall 
fungera är inte skriven än, det är ännu inte ett moget media. För de flesta 
företagen 98-99% så är sociala media bara ett komplement till 
marknadsmixen det är sällan en isolerad effekt”. Respondenterna tror att den 
största ”hypen” har lagt sig och att användandet av sociala medier kommer 
att bli mer sansad än vad den har varit. Skoglund skriver att ”Redan nu ser vi 
att hypen håller på att lägga sig. Att sociala medier inte är den revolution 
som leder till extremt ökad lönsamhet.” 
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5 Analys 

Syftet med detta kapitel är att analysera och jämföra empirin med den 
teoretiska referensramen. Kapitlet består av Relation/relationsmarknadsföring 
samt sociala medier, de presenteras och behandlas under separata rubriker. 
	  

5.1 Relation/Relationsmarknadsföring 

Grönroos (2004) poängterar vikten av att de inblandade parterna uppfattar 
relationen just som en relation för att den skall träda i kraft. Även att de 
inblandade parterna interagerar och aktivt strävar efter att relationen skall 
utvecklas, är en viktig aspekt när det gäller att definiera vad en relation är 
och består av säger Grönroos (2004). Nyttan för företag i att använda sig av 
sociala medier, är dels att de kan ta reda på kunders attityder gentemot en 
produkt eller tjänst. Detta kan vara användbart innan företaget tänker 
lanserar större kampanjer, aktiviteter, omvärldsbevakning samt rekrytering. På 
så vis minimeras risken för att företaget gör felsatsningar. Den som har lyckats 
skapa goda relationer till sina kunder kan alltså utnyttja relationen till sin fördel. 
Precis såsom Grönroos (2004) nämner får både kunden och företaget ut ett 
mervärde av relationen vilket i sin tur är en stabil grund att bygga en relation 
på.  

För att lyckas skapa och underhålla relationer är det viktigt att företagen 
håller dem aktiva. Enligt Grönroos (2004) är det av central art att företagen 
lyssnar på kunders önskemål och förväntningar för att relationen skall bli 
lyckosam. Via sociala medier blir det lättare för företagen att ta reda på just 
kundernas önskemål och förväntningar och utveckla det. En av 
respondenterna nämner i undersökningen att de gav kunderna möjligheten 
till att tycka till när de skulle utforma en kampanj. Att aktivt lyssna och vara 
mottaglig för vad motparten behöver och önskar sig är en nyckel till 
framgång. Sociala medier är en av de viktigaste arenorna för företag att lära 
känna kunderna på ett mer personlig och naturligt sätt.  

Respondenterna betonar även att företagen måste hela tiden sträva efter att 
utveckla relationen, om företagen blir bekväma kan det leda till att 
relationen stagnerar. Det är därför av stor vikt att företag är kreativa, 
underhållande och ombytliga. Via de sociala medier som finns går det att 
uppdatera information relativt snabbt och enkelt, vilket är en av de stora 
fördelarna med det. För att kunderna skall komma tillbaka och behålla 
intresset måste företagen attrahera dem med exempelvis tävlingar, råd och 
diskussioner. Om detta inte görs kommer inte besökarna tillbaka och dras till 
andra företags sociala medier. Det är först när kunden anser att den får ut 
något av att besöka företaget i de olika medierna som en relation kan 
byggas. Precis såsom Skoglund nämner i empirin är det viktigt att företagen 
ser över sin produkt/tjänst så att de kan leverera något som intresserar 
kunden. Arla är ett bra exempel, de är leverantörer av mejeriprodukter men 
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har i de sociala medierna profilerat sig som en matlagningssajt. De har alltså 
tagit sin produkt ett steg längre och visar på fler användningsområden.  

Företagen måste sträva efter att leverera ett enhetligt budskap till kunden, 
om flera olika signaler sänds ut finns det en påtaglig risk att budskapet inte 
når fram. Precis såsom Grönroos (2004) skriver kan det leda till att missförstånd 
uppstår eller som Dahlén och Lange (2003) poängterar kan det i värsta fall 
resultera i att relationen blir snedvriden eller missgynnande. 

Det är viktigt att de sociala medierna är i enlighet med företagets övriga 
marknadsföring. Om kunden inte känner igen företaget kan budskapet 
misstolkas och förloras. Det är en svår balansgång i hur personlig företagen 
skall vara i de sociala medier, ett företag som annars uppfattas som 
exempelvis strikt och helt plötsligt uppträder för intimt kan vara förvirrande 
och avskräckande. Att successivt bygga upp en mer personlig relation kan 
vara ett bättre tillvägagångssätt, för de företag som vill bygga relationer. 
Lyckas företagen i att föra en mer personlig dialog, kan det leda till att 
företagen får en mer värdeskapande relation anser Grönroos (2004). 

I och med användandet av sociala medier skapar företag en plattform där 
kunderna kan ventilera åsikter. Dessa åsikter kan vara både positiva och 
negativa. De företag som lyckas ta till sig kritiken är de som kommer att lyckas 
bygga hållbara relationer. Som Grönroos (2004) nämner så skall man se alla 
relationer som potentiella tillgångar istället för motståndare. Det är en 
utmaning för företag att möta kritik på ett transparant och öppet sätt. Efter 
som sociala medier är nytt, är det långt ifrån alla företag som har kunskap om 
hur de skall tackla kritiken och vända den till sin fördel. Precis såsom 
respondenterna nämner är det därför viktigt att ha en strategisk plan för de 
företag som väljer att vara aktiva via sociala medier. Att ha en person som är 
kommunikativ och ödmjuk, anser jag vara avgörande för om företagen 
kommer att vara långvarig i de sociala medierna och bygga långsiktiga 
relationer.  

5.2 Sociala medier 

Armstrong och Kotler (2002) framhäver vikten av att företagen känner till sina 
målgrupper/segment för att lyckas i sina marknadsföringsinsatser. För att 
enklare förstå vad som tilltalar målgruppen är det viktigt att företagen har 
segmenterat upp kunderna i olika grupper. Alla kunder kommer inte att 
besöka eller vara aktiva i de sociala medierna, därför är det av stor vikt att 
veta vilken kundgrupp som kommer att vara aktiva. Detta för att enklare 
kunna utforma mediet efter deras behov. Enligt Dahlén och Lange (2008) 
riskerar företagen sin fortsatta existens om de inte känner till sina kunders 
behov och förväntningar. Dahlgren betonar ”att satsa på sociala medier 
utan bakomliggande strategi och tänk är helt meningslöst”. Här betonas 
ytterligare vikten av att ha en välutformad och strategisk plan. Det gäller att 
veta vilka som skall nås, vad de attraheras av, hur vi skall nå ut till dem och 
vad vill vi ha ut av det. Att vara verksam i de sociala medierna utan någon 
genomtänkt plan kan vara relationsförstörande istället för skapande. I och 
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med att det som publiceras på internet aldrig riktigt försvinner och att 
kommunikationen sker snabbt samt kan spridas till oerhört många, är det 
viktigt att all aktivitet är genomtänkt.  

En av respondenterna jämför sociala medier med kundservice. Det är en 
relevant liknelse då det handlar om att vårda och upprätthålla relationen till 
den grad att kunden är nöjd.  Precis som kundservice är alltså en av sociala 
mediers huvudfunktion att vara tillgänglig för kunden genom att svara på 
frågor snabbt och smidigt. Vilket är en av sociala mediers fördelar, dess 
förmåga till direkt kommunikation och dialog är det som attraherar både 
besökare och företag. Peppers och Rogers (1999) tar upp att om företaget 
kapar mellanhänderna i kommunikation med kunden så ökar möjligheterna 
till att relationen blir varaktig. Sociala medier hjälper till att bevara relationen 
mellan företaget och kund på grund av att det finns större möjligheter för 
båda parter att interagera med varandra. Om någon part är glad eller 
missnöjd går det blixtsnabbt att förmedla detta.  

Sociala medier kan vara ett effektivt verktyg för företag att använda sig av 
om de vill ta reda på hur kunderna uppfattar företaget. Företagen får en 
fingervisning i hur många som är intresserade av eftersom de kan se hur 
aktiva besökarna är. Det är viktigt att företagen uppmärksammar denna 
möjlighet till att lära känna kunderna och få utökad kunskap om dess behov 
och förväntningar.  

Desto duktigare företagen är på att bemöta kunderna desto bättre kan 
företagen bli på att förstärka relationen och utveckla den. I och med att 
företagen kan få in respons från hur kunderna uppfattar företaget sköter sig 
så ökar möjligheten för att företagets skall kunna uppmärksamma 
förhållanden som inte gynnar dem. Om ett företag inte är införstådda med 
att kunderna upplever dem som tråkiga eller inkompetenta så finns det heller 
inte någon möjlighet för företaget att göra de förändringar som krävs för att 
förändra situationen. Dahlén och Lange (2003) tar upp vikten av att ha en 
ömsesidig relation samt att företaget stämmer av att kunden är nöjd i 
relationen. De sociala medierna kan liknas med ett interaktivt bollplank där 
företagets och kundernas relation ständigt förbättras och utvecklas tack vare 
att båda parter ventilerar sina åsikter. 

De tillfrågade nämner att de mest användbara medierna är Facebook, 
Twitter, YouTube, Flickr och bloggar. Anledningen är helt enkelt att dessa har 
flest användare. För att hitta kunderna och skapa en relation till dem, gäller 
det att möta dem på deras spelplan. Det nämns även att det är enklare att 
nå dem som redan är aktiva än att attrahera nya användare till sociala 
medier. Därmed är det enbart en viss del av kundkretsen som det går att 
bygga en relation med via sociala medier. Dock finns möjligheten i att 
attrahera fler om företaget är underhållande och aktivt.  Då finns chansen att 
de befintliga sprider det till andra som kan få upp ögonen för företaget vilket 
är enligt Li och Bernoff (2009) en nyckelfaktor för att lyckas i de sociala 
medierna.  Sociala medier kan även vara ett viktigt verktyg för företag att 
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använda sig av om de vill stimulera/förstärka kundens upplevelse av 
företaget, produkten eller tjänsten. Det kan vara användbart vid exempelvis 
efterköp. Där företaget kan göra kunderna påminda om eventuella förmåner 
eller rabatter som kan tänkas attrahera kunden. Grönroos (2004) poängterar 
att en relation inte byggs över en natt, det är ett långsiktligt åtagande. På 
samma sätt måste företagen arbeta i de sociala medierna. Det är inte ett 
verktyg som kommer att generera omedelbar framgång, men på sikt kan det 
möjliggöra att företagen får en ökad insyn i hur kunderna tycker och tänker. 
Om kunderna ser att företagen anstränger sig och tar ansvar för sitt agerande 
kan det medverka till att företagets image stärks. Precis såsom Gummesson 
(1999) skriver så är det nödvändigt att kunderna kan relatera till företaget. 
Sociala medier handlar om kommunikation och göra sin röst hörd. Utövar du 
inte möjligheten i att förmedla ditt budskap kan du heller inte påverka 
resultatet. Framför allt så är sociala medier ett privat medium som enskilda 
individer använder sig av. Sociala mediers framväxt har på senare år varit 
mycket omfattande både i antal användare och i dess utformning. Även om 
det finns ett 300 miljoner användare eller 1 miljard användare så betyder inte 
det att alla är potentiella kunder för företagen. Sociala medier kan underlätta 
för företagen i att ta kontakt med dem. Kunderna måste dock fortfarande 
vara mottagliga för vad företaget har att säga och förmedla, för att 
företaget skall kunna utveckla relationen. 

Precis såsom Topper (2009) framhäver så kommer troligtvis kommunikationen 
och interaktionen via sociala medier att växa sig starkare. Det finns en tydlig 
trend menar Ström (2010) som påpekar att vi blir uppkopplade alltmer. Vi är 
inte längre bundna till hemmet eller arbetsplatsen för att använda oss av 
internet, det finns nu mera överallt runt omkring oss. I och med att 
mobiltelefonen tenderar till att ersätta datorn i en allt större utsträckning så 
möjliggör detta att sociala medier är något vi alltid har med oss. Det är 
oundvikligt att vi använder det mer och mer, då vi blir allt vana/bekväma 
med att använda det. Möjligheten i att skicka riktad information till en specifik 
plats eller ort som Ström (2010) tar upp, kan skapa intressanta möjligheter för 
de företag som väljer att använda detta. Företagen skulle kunna använda 
de sociala medierna för att skapa intresse och underhållning. Ett tänkbart 
scenario skulle kunna vara att företagen anordnar tävlingar och skickar ut 
informationen till en specifik plats. Där de medverkande sen får pussla ihop 
budskapet, en interaktiv och moderniserad form av skattjakt. För att bygga 
en relation så krävs det engagemang, dialog och interaktion. Vad de sociala 
medierna kan medverka till är just det att bidra till att skapa en dialog och 
interaktion, men den viktigaste lärdomen är att företagen måste vara 
engagerade annars kan de lika gärna låta bli. 
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6 Slutsats 

Syftet med detta kapitel är att redovisa resultatet av undersökningen genom 
att besvara de frågeställningar som ställdes i det inledande kapitlet. 
Avslutningsvis ges förslag till vidare studier inom det undersökta området. 
 
 
Användningen av sociala medier kommer troligtvis bara att öka desto vanare 
vi blir av att använda oss av det. Attraktionskraften ligger mycket i att företag 
kan nå ut till en stor publik med relativt små medel. Att bygga en relation kan 
vara svårt i det verkliga livet det gäller även på internet och via sociala 
medier. Det förutsätter att både företag och kunderna får ut något av 
relationen för att de skall engagera sig i den.  

En av de sociala mediernas stora fördelar ligger i att företagen kan 
kommunicera direkt med sina kunder. Om företagen är tålmodiga och 
tillräckligt öppna kan de skapa förtroende. På så sätt kan kunderna uppfatta 
företagen som mer ansvarstagande. De företag som tror att de kan använda 
sig av sociala medier och samtidigt stoppa huvudet i sanden när de gjort fel, 
kommer troligtvis inte att bli långvariga inom sociala medier. Att satsa på 
sociala medier är något som företagen noga bör överväga innan de väljer 
att använda dem, då det kräver engagemang och mycket arbete för att 
lyckas. Även om användningen av sociala medier ökar för varje dag som går, 
så betyder inte det att alla i de sociala medierna är potentiella kunder för 
företagen. Sociala medier främst en arena som riktar sig till privatpersoner och 
inte företag. Det kan vara en hårfin balansgång för företagen att bemästra 
då de försöker skapa en kontakt eftersom alla inte är mottagliga för det.  

Sociala medier är främst ett kommunikationsverktyg och företagen bör finnas 
där för att möta kunden på dess arena. Om företagen inte använder de 
sociala medierna kan de heller inte vara med och påverka relationen med 
de kunder som använder dem.  

Sociala medier är ett relationsbyggande verktyg om företagen väljer att 
använda sig av dem. På så sätt som nämns i analysen. Det gäller som i alla 
relationer att aktivt lyssna och vara mottaglig för vad som eftersträvas av 
företaget. Det gäller alltså att anamma den kritik som kan uppkomma, positiv 
som negativ och göra det bästa av den. Försöker företaget kontinuerligt 
utveckla sig och bättra sig, kommer kunderna att uppmärksamma detta. 
Företagen måste vara noga med att budskapet de sänder ut via sociala 
medier överensstämmer med företagets image och profil. Sociala medier är 
fortfarande outforskad mark för företag och privatpersoner. Svårigheten i att 
använda sig av sociala medier är att den strategiska planen ständigt måste 
förändras, i och med att sociala medier utvecklas hela tiden. Det som är 
”inne” idag är inte nödvändigtvis det i morgon. Företagen behöver införliva 
sociala medier i sin kommunikationsmix, just för att det är där kunderna finns. 
Underhåller du inte en relation så försvinner den tillslut, det är där sociala 



	   25	  

medierna kan spela en viktig roll i att faktiskt nå ut till kunderna och göra dem 
uppmärksamma på företaget. Hur de sociala medierna kommer att 
förändras i framtiden är svårt att avgöra. I och med det stadigt ökande 
användarantalet möjliggörs tusentals potentiella synergieffekter för varje dag. 
Då sociala medier är uppbyggda av dess användare, så är det slutligen 
användarnas behov och fantasi som sätter gränserna för vilken roll och form 
de sociala medierna kommer att besitta i framtiden.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att undersöka vidare hur sociala medier påverkar 
företags transparens. Hur pass öppna och tillmötesgående kan ett företag 
vara gentemot sina kunder i användandet av sociala medier? Det hade 
även varit intressant att undersöka närmare vilka eventuella skillnader som 
kan existera i olika branscher och företag. Det hade även varit intressant att 
titta på sociala medier ur ett genus perspektiv samt kulturellt perspektiv. Detta 
för att få djupare förstå gällande eventuella skillnader/behov som kan ligga 
till grund för att utveckla de sociala medierna. 
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Bilaga 1. Intervjuformulär 

 
1. Namn:  

   
2. Företag: 

 
3. Befattning/roll: 

 
4. Hur länge har du jobbat i företaget? 

 

5. Tycker du/ni att alla företag bör satsa på sociala medier? 
 
 

6. Hur arbetar ni med sociala medier med era kunder? Varför gör ni det? 

 

7. Vilka råd ger ni era kunder när de skall satsa på sociala medier? 
 
 

8. Vilka sociala medier använder ni er av? Och varför just dessa? 
exempelvis (Blogg, Facebook, Flickr, Twitter, YouTube) 
 

9. Tycker du att sociala medier lämpar sig för alla företag eller finns det 
branscher/företag där det är mer eller mindre viktigt?  
 
 

10. Vad är en relation för dig?(Kund/företag) 
 
 

11. Tycker du att sociala medier är ett relationsbyggande verktyg och i så 
fall varför? 

 

12.  Tycker du att sociala medier är ett bra (kortsiktigt/långsiktigt) verktyg 
för alla företag när skall kunna bygga en relation till sina kunder? 
 

13. Hur bygger man en relation med sociala medier som verktyg? 
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14. Tror ni att relationen mellan kund och företag har förändrats på något 
sätt i och med införandet av sociala medier? 

 

15. Går det att bibehålla en relation genom sociala medier? 

 

16. Vilken roll tror ni att sociala medier kommer att få i framtiden för företag 
när det gäller relationsbyggande insatser?  

 

17. Vilka användnings områden tror du att sociala medier kommer att 
spela i framtiden? Vad ser ni för trender? 

 

18. Övrigt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

	  

 
 


