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Abstract 

Social media has quickly become a big part of our lives and the popularity of social media 

has drawn attention from companies who are looking to bolster their relationships with the 

customers or find new customers to their products. The companies start using more online 

channels as they become popular to cope with the task of being where their customers are. 

This phenomenon of companies having many different channels with different benefits can 

be seen as a heterogeneous portfolio. Furthermore, research shows that companies do not 

have a clear idea or a thought out strategy on how to deal with the different channels. In 

this thesis a case study was conducted at a Swedish food manufacturing company who had 

this type of portfolio with the aim to identify the challenges and opportunities that this 

portfolio may bring. It was also of importance to reveal how an online strategy may help a 

company to deal with earlier mentioned challenges and opportunities. Interviews were 

performed to plot the channels and identify how the company was working with them. 

Three opportunities and five challenges were pinpointed, as a result a model is presented to 

map the different channels. The result is to be thought of as guidelines for companies who 

are experiencing the same type of problem with having a lot of online channels. 

Tackord 

Vi vill tacka Polarbröd och de personer vi intervjuat för deras tid och intresse i ämnet. Ett 

riktigt stort tack riktas till vår handledare, Katrin Jonsson på institutionen för informatik 

som underlättat vårt arbete genom snabb återkoppling och för att framför allt kritiskt 

granskat vår text.  
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1. Inledning 

Kommunikation med hjälp av Internet är idag en naturlig och viktig del i många människors 

liv. Enligt InternetWorldStats (2012) finns det idag ungefär 2,2 miljarder människor som 

använder Internet, vilket motsvarar ungefär 32 procent av världens befolkning. Enligt 

statistik från Statistiska Centralbyrån (2011) har 93 procent av befolkningen i Sverige mellan 

16-74 år tillgång till Internet i hemmet. Internet används för bl.a. kommunikation, 

informationsspridning, diskussioner och uttryckande av åsikter samt köp av produkter. 

All denna information på Internet sprids genom olika onlinekanaler, det finns oerhört 

många kanaler och antalet fortsätter att öka dagligen och det finns ingenting som tyder på att 

det kommer upphöra. De olika kanalerna täcker upp olika behov som dess användare har, allt 

ifrån kunskapstörst till rena nöjen. Kommunikationen inom kanalerna skiljer sig dock 

markant. En del kanaler inriktar sig enbart på att sprida information, även så kallad 

envägskommunikation. Den typen av informationsöverföring är enkelriktad och har till 

exempel inte någon funktion för den som tar emot informationen att kunna kommentera på 

flödet. Tvåvägskommunikation innebär att användarna direkt kan kommunicera med den 

som förmedlar informationen, därav blir båda parter sändare och mottagare. 

Inom kategorin onlinekanaler ingår sociala medier som formligen exploderat de senaste 

åren. Sociala medier var inledningsvis endast inriktade mot privatpersoner men det har blivit 

tydligt hur företag börjat söka sig ut på dessa kanaler med olika syften. Ett problem många 

företag upplevt är att veta vilka kanaler som just de ska befinna sig på, eftersom kanalerna 

har olika användare och därav skiljer sig i målgrupper. En annan utmaning är hur företaget 

ska föra sin kommunikation, det blir en stor omställning att nyttja tvåvägskommunikation 

för ett företag som tidigare enbart förlitat sig på envägskommunikation där det enda syftet 

var att sprida information om deras varumärke.  

På sociala medier sker kommunikationen genom tvåvägskommunikation, därav har 

företagen som valt att kommunicera genom sociala medier snabbt blivit uppmärksammade 

på att de traditionella sätten att kommunicera inte fungerar i de nya kanalerna där 

konsumenter, opponenter och även konkurrenter kan se allting de publicerar (Smith, 2009). 

Företag har idag mindre kontroll över den information som publiceras om dem ute på 

Internet (Kaplan & Haenlein, 2010). Tidigare när kommunikationen skedde genom 

envägskanaler hade företag styrning och kontroll över hur de representerades eftersom 

endast ett fåtal personer hade tillgång till massmedian (Phillips & Young, 2009). Inom 

sociala medier är det konsumenterna som har kontrollen i och med att de har större tillgång 

till information och har en större mediekonsumtion än någonsin tidigare (Vollmer & Precourt 

2008). Försök till att etablera kontroll har varit ogynnsam för en del företag. Ett exempel är 

Nestlé som hade en incident där de försökte censurera och ta bort inlägg från upprörda 

användare vilket resulterade i att antalet upprörda användare blev fler (Champoux, Durgee & 

McGlynn, 2012). Utmaningen för företagen är därav att bemöta användarna på rätt sätt 

genom att föra en dialog, i och med att det även påvisats att om företagen väljer att inte 

bemöta kommentarer kan det resultera i missnöjda konsumenter (Nilsson, 2010). 

Ett stort antal av de artiklar och studier som fokuserar på hur företag ska använda 

onlinekanaler har varit inriktade på enbart en kanal och hur man ska använda den aktuella 
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kanalen för bästa effekt (Ahuja & Medura, 2010; Burton & Soboleva, 2011; Breitenbach & 

Doren, 1998; Champoux et al, 2012; Halliburton & Ziegfeld, 2009; Kwai Fun IP & Wagner, 

2008;Eun Sook & Yongjun, 2011; Nilsson, 2010; Shih, 2009). Artiklarna presenterar 

vägledning eller strategier som har fokus på enskilda kanaler men saknar en planläggning för 

att hantera ett flertal kanaler på ett enhetligt sätt. Detta är problematiskt eftersom de flesta 

onlinekanaler har en slående likhet gällande involvering av användarna och där fokus för 

företagen ligger i att skapa relationer. Faktum är att idag sitter flera företag med åtskilliga 

kanaler men ingen tydlig strategi för hur man ska förhålla sig till dessa kanaler på ett 

enhetligt sätt (Phillips & Young, 2009). Företag har alltså anammat flera kanaler vilket kan 

liknas i att företaget skaffat sig en “portfölj” av onlinekanaler. För att skapa mervärde genom 

användning av dessa kanaler måste man hantera deras heterogenitet för att försäkra sig om 

att användningen av kanalerna går i samma riktning (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Att ha en portfölj av kanaler är en utmaning eftersom det inte längre bara är en kanal som 

ska hanteras, utan flera stycken. Fler kanaler kräver mer resurser och personal som vet hur 

de ska hantera kanalerna utifrån företagets villkor, detta ökar svårigheten att få denna 

portfölj av onlinekanaler att samverka och komplettera varandra på bästa sätt. Portföljen av 

kanaler kommer allteftersom att utvecklas och säkerligen fyllas på med fler kanaler. För att 

försäkra sig om att inte tappa kontrollen över dessa kanaler och i syfte att skapa mervärde 

genom användningen av kanalerna behövs en strategi som klarlägger hur deras heterogenitet 

kan hanteras. Strategin behöver ta i hänsyn inte bara kanalerna utan också reflektera och 

samverka med organisationens övergripande strategi för att inte organisationen ska bli 

lidande (Chan & Reich, 2007; Chen, Mocker, Preston & Teubner 2010). Med detta i åtanke 

går det att se strategiutformning som en iterativ process som kräver en inriktning gentemot 

övriga strategier. Engelskans “alignment” är ett ord som passar utmärkt för denna typ av 

process där man aktivt tar åtgärder för att utforma en strategi som mappar mot företagets 

övergripande strategi. 

  Givet denna bakgrund kommer denna uppsats att fokusera på hur företag med en bred 

portfölj av onlinekanaler kan hantera möjligheterna och utmaningarna på kanalerna och den 

heterogenitet som medföljer flertal kanaler. Vidare är det av intresse att identifiera hur en 

strategi för onlinekanaler kan hjälpa företag. Detta utmynnar i dessa frågeställningar: 

 Vilka är möjligheterna och utmaningarna med en heterogen portfölj av 

onlinekanaler? 

 Hur kan en onlinestrategi hjälpa företag att hantera sin portfölj av onlinekanaler? 

För att undersöka detta har vi genomfört en kvalitativ fallstudie på Polarbröd som har en 

portfölj av onlinekanaler. Vi har i denna studie fokuserat på de fyra olika onlinekanaler som 

Polarbröd nyttjar för extern kommunikation: hemsida, blogg, Facebook och Twitter. 
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2. Onlinekanaler 

Här nedan kommer vi att redogöra för den relaterade forskningen kring onlinekanaler. Detta 

kommer vi senare i vår studie använda oss utav för att analysera de resultat som framkommit 

av vår undersökning. Kapitlet fokuserar på de fyra onlinekanaler som nyttjas på Polarbröd: 

hemsida, blogg, Facebook och Twitter. 

2.1 Hemsida 

När Internet blev populärt och webbplatser började dyka upp, karaktäriserades de vanligtvis 

som statiska hemsidor i syfte att sprida information, d.v.s. envägskommunikation. Det fanns 

alltså bara möjlighet för användarna att ta emot information, möjligheten att kunna följa upp 

och kommentera direkt på informationen fanns inte (Thackeray, Neiger, Hanson & 

McKenzie, 2008). Det som präglar första eran av webbplatser är att innehållet som skapades 

och lades ut saknade användarbidrag (Kaplan & Haenlein, 2010). Senare introducerades 

begreppet web 2.0 som beskriver nästa generation av webbplatser. Utvecklingen har gått från 

en statisk plattform till en dynamisk plattform som har tagits fram i enlighet med 

användarnas deltagande. Nu är webben en plattform där innehåll och tillämpningar inte 

skapas och publiceras av individuella personer utan ändras konstant genom deltagande på ett 

samverkande sätt (Kaplan & Haenlein, 2010).  

Det finns flertalet olika typer av webbplatser; personliga webbplatser, 

företagswebbplatser, e-handelswebbplatser, fotodelningswebbplatser, mobila webbplatser, 

informativa webbplatser m.m. (Gibert, 2012). Sedan Internet slagit igenom hos allmänheten 

blev det alltmer populärt för företag och privatpersoner att införskaffa sig en egen webbplats. 

”By today’s standards, a company without a Web presence is considered to be living in the 

past.” (Breitenbach & Doren, 1998 , s558). Ett stort antal företag hade till en början problem 

med att skapa syfte för sina webbplatser och fåtalet såg meningen med att ha en 

överhuvudtaget. Det tog lång tid innan företag insåg hur de kunde dra nytta av en egen 

webbplats och inte bara låta den agera anslagstavla för en presentation om företaget 

(Carlsson, 2009). En undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån (2011) kring företags 

IT-användning visade att 9 av 10 svenska företag har och använder sig idag av en webbplats. 

En huvudsaklig uppgift för ett företags webbplats är att finnas som informationskanal i 

syfte att nå ut med information om företaget och dess produkter för att öka medvetenheten 

och främja företagets image, deras varumärkesidentitet samt hur människor uppfattar dess 

varumärke (Breitenbach & Doren, 1998; Halliburton & Ziegfeld, 2009). Webbsidan är en 

kanal för uppvisande av information och webbplatsen kan ses som företagets virtuella butik 

och digitala skyltfönster (Halliburton & Ziegfeld, 2009). Det är viktigt att företag och 

organisationers webbplatser integreras in i en existerande varumärkesstrategi för att nå ut, 

skapa och kommunicera en enhetlig bild och en stark image för att undvika missförstånd och 

skapa förtroende med konsumenterna (Halliburton & Ziegfeld, 2009). Många företag 

använder sig av internationell kommunikation på sin webbplats där hela eller delar av 

hemsidan är översatt till engelska alternativt flertalet andra språk. Andra har valt ett mer 

lokalt tillvägagångssätt genom att ha flera webbplatser som är anpassade till olika marknader 

och länder (Halliburton & Ziegfeld, 2009). 



 

4 
 

I en studie av Argyriou, Kitchen och Melewar (2006) framförs det att starkaste sättet att 

skapa konkurrensfördelar genom användning av företagets webbplats kommer från en 

sammanhängande strategi inom företaget. Det kan vara genom kunskap om organisationens 

intressenter eller genom att kvarhålla kundrelationer, skapa långsiktiga 

varumärkesrelationer genom företagets webbplats (Argyriou et al., 2006). Detta är en aspekt 

som även framförs av Breitenbach och Doren (1998) om en webbplats inte tillhandahåller 

något som är annorlunda och unikt så kommer inte användarna att vara särskilt intresserade 

och kommer mest troligt inte att återvända. Webbplatser har funnits väldigt länge och vi har 

fått följa dess utveckling genom åren. Nu är det tydligt att användandet av webbplatser har 

gått mot mer användargenererat innehåll (Kaplan & Haenlein, 2010). 

2.2 Sociala medier 

Under de senaste åren har användningen av webbplatser skiftat fokus och gått mer mot en 

användardriven teknologi som bloggar, sociala nätverk och videodelningssajter (Smith, 

2009). Gemensamt för dessa sociala medieteknologier är att de har möjliggjort en revolution 

inom användargenererat material, global gemenskap och publicering av material (Mangold & 

Faulds, 2009). Tidigare när kommunikationen kontrollerades av anställda inom företag så 

var det svårt för feedback och kommentarer att nå utanför företaget (Smith, 2009). Sociala 

medier tvingar oss att tänka om. Konsumenternas förmåga att numera kommunicera med 

varandra om produkter och tjänster från olika företag har genom sociala medier förändrat 

den tidigare kontroll som företag hade gällande uppvisande och spridning av information. 

(Vollmer & Precourt 2008). Sociala nätverkssidor har snabbt blivit en av de mest populära 

verktygen för social interaktion och informationsutbyte (Hughes, Rowe, Batey & Lee, 2012). 

De två största sociala nätverkssidorna idag är Facebook och Twitter.   

Begreppet sociala medier är dock inte nytt även om det är något som formligen exploderat 

på senare tid. Begreppet letar sig tillbaka till Internets rötter. Under 90-talet och senare dök 

det upp sidor som kategoriseras som sociala medier, bl.a. pionjären “Open Diary” där 

personer kunde dela dagboksinlägg publikt. Kaplan och Haenlein (2010) menar att webben 

transformeras till vad den originellt utvecklades för, en plattform för att främja 

informationsutbyte mellan användare. När höghastighetsinternet introducerades och blev 

mer populärt kom sociala nätverkssajter bl.a. MySpace som lanserades 2003 och Facebook 

 2004, med hjälp av dessa myntades termen sociala medier. Definitionen av sociala medier 

varierar. Sociala medier handlar om det sätt som användare kan dela innehåll, idéer och 

relationer på internet. Att man kan skapa och publicera inlägg och följa upp och 

kommentera, är den stora skillnaden i social media jämfört med traditionell media (Scott, 

2007). Sociala medier särskiljs i Nationalencyklopedin (2012) från traditionell 

envägskommunikation som bara möjliggör kommunikation åt ett håll. Detta innebär då att 

sociala medier omfattar kommunikation åt flera håll och kan användas för att kommunicera 

med flertalet andra. Sociala medier klassas idag som en synergi mellan Web 2.0 och 

användargenererat innehåll (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Verktygen och strategierna för kommunikation med kunder har under de senaste åren 

förändrats radikalt genom uppkomsten av sociala medier. De sociala medieplattformarna 

kommer att omdefiniera hur Internet fungerar (Smith, 2009). Alla aktörer på Internet vill nu 
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bygga in och använda sig utav dessa egenskaper som tillåter användarna att ansluta sig, 

publicera åsikter, producera samt dela innehåll. De sociala medieplattformarna fortsätter att 

växa och det betyder att användarantalet och användningen av sociala medieplattformar ökar 

lavinartat (Smith, 2009). Det som är intressant med detta är att det kommer förändra vårt 

förhållande till information och innehåll. Den sociala medierevolutionen påverkar även de 

som inte använder sociala medier idag. Söker du efter en produkt kommer resultatet av 

denna sökning domineras av användargenererat material och synpunkter/åsikter. Sociala 

mediers inverkan är kännbar över hela världen, det spelar ingen roll var i världen du är 

online utan du kan alltid delta i alla de olika sociala plattformar som finns, allt från bloggar, 

videodelningsajter till Facebook, Twitter och dylikt (Smith, 2009). Finns det 

Internetuppkoppling så kan du vara involverad. 

Sociala medier tillåter att företag och organisationer engagerar sig direkt med kunder till 

en relativt låg kostnad och mycket effektivare samt bredare än tidigare. Detta gör sociala 

medier intressant för alla typer av företag och inte bara de största aktörerna. Att använda 

sociala medier är inte en lätt uppgift utan kräver nya sätt att tänka på, men de potentiella 

vinsterna är långt ifrån försumbara (Kaplan & Haenlein 2010). Företag och organisationer 

använder sig av sociala medier för att marknadsföra sin kunskap och bygga upp ett 

förtroende för sitt företag. Företag som använder sig av sociala medier kan influera 

konversationer om deras kunskap, produkter och tjänster bland flera miljoner användare ute 

på Internet (Shih, 2009). 

Att välja rätt medium för rätt område beror på den tänkta målgruppen och det som man 

vill kommunicera. Olika sociala medier attraherar olika typer av användare och företaget bör 

vara aktiv där deras målgrupp finns (Kaplan & Haenlein, 2010). Samtidigt menar Nilsson 

(2010) att beroendet av ett tydligt målgruppsfokus minskar inom de sociala medierna 

eftersom det är lättare att nå ut i större grupper. Det är snarare att föredra om 

kommunikation sker med en kontakt utanför den primära målgruppen då finns det möjlighet 

att budskapet förs vidare till fler personer utanför den tilltänkta målgruppen. 

Även om sociala medier är väldigt viktigt som kanal i framtiden så får man inte bortse från 

de gamla medierna såsom hemsidan. Det är viktigt att integrera nya medierna med gamla 

medier eftersom de kompletterar varandra (Kaplan & Haenlein, 2010). Tre exempel på 

sociala medier är blogg, Facebook och Twitter. 

2.2.1 Blogg 

Först när bloggen introducerades så kallades den för “weblog” (Kaplan & Haenlein, 2010; 

Kwai Fun IP & Wagner, 2008). Den beskrevs som en personlig dagbok som fanns på internet, 

som skulle gå att editera för en användare med väldigt lite kunskaper om webbpublicering 

(Kwai Fun IP & Wagner, 2008). Weblog fick ett år senare namnet “blog” efter att en stor 

bloggare skämtsamt ändrade substantivet till en mening “we blog”. Blogg representerar den 

första formen av sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010). En blogg är en speciell hemsida 

som visar inlägg i omvänd kronologisk ordning. Inom sociala medier motsvarar en blogg en 

personlig hemsida och kan komma i många former och varianter (Kaplan & Haenlein, 2010; 

Ahuja & Medura, 2010). Från personliga dagböcker som beskriver författarens liv till 

sammanfattningar av innehåll för ett specifikt område. Bloggen möjliggör interaktion med 
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användaren, eftersom det oftast går  att kommentera ett blogginlägg (Kaplan & Haenlein, 

2010). 

Den vanligaste formen av blogg är den textbaserade där man skriver inlägg och lägger upp 

bilder men det finns även andra sorters bloggar som t.ex. videobloggar. (Kaplan & Haenlein, 

2010). Blogg associeras med att vara snabbare och ha en mer direkt riktad information än en 

vanlig hemsida. Kommunikationen på en blogg involverar frekvent besökarna och 

informationen är av mer personlig karaktär (Holmström & Wikberg, 2010). Inläggen på 

bloggarna är ofta taggade med sökord, detta medför att det kommunicerade materialet på 

bloggen blir lättare att nå och ökar sökbarheten (Ahuja & Medura, 2010). Tidiga bloggar 

användes av tekniskt intresserade journalister för att rapportera nyheter, men idag används 

bloggar mestadels av unga personer för att dela dagliga aktiviteter med sina kamrater och för 

att upprätthålla befintliga relationer (Kwai Fun IP & Wagner, 2008). Ahuja och Medura 

(2010) framför att bloggen växer fram som ett samverkande utrymmen som kan användas till 

flera olika användningsområden. Detta koncept har fått mycket acceptans inom 

företagsvärlden och det har på senare tid bidragit till uppkomsten av företagsbloggar. 

Företag som använder bloggar gör det för att interagera och uppdatera anställda, kunder 

och andra aktörer med information som är viktig och för att öka genomsynligheten i företaget 

(Kaplan & Haenlein, 2010; Ahuja & Medura, 2010). Bloggen erbjuder en mer uppdaterad vy 

av organisationen om man jämför med traditionella kommunikationskanaler. 

Företagsbloggar befinner sig i en korsning mellan personliga reflektioner och professionell 

kommunikation. De har utvecklats från både offline och online kommunikationssätt och har 

karaktäriska inslag av både personlig och professionell kommunikation (Ahuja & Medura, 

2010). 

Företagsbloggandet har inte kommit lika långt som privatbloggandet och många företag 

verkar ha inhämtat inspiration från privatsidan när det gäller bloggning och resultatet är inte 

alltid lyckat (Nilsson, 2010).  Flera företag har även haft inställningen att bloggen skall ligga 

på en företagsnivå och därav har satsningen inte heller blivit lyckad. Dock är det inte dömt 

att misslyckas med den typen av informationsform om man arbetar ur ett 

investorrelationsperspektiv, men ut mot kunder är det inte att föredra då kunderna inte är 

intresserad av endast företagsövergripande frågor (Nilsson, 2010). 

En tidigare studie som utförts av Ahuja och Medura (2010) handlar om 

företagsanvändning av bloggar, de har studerat hur varumärkeskommunikationen utförs på 

en organisations blogg och förmågan från organisationen att få konsumenterna engagerade. 

Genom användningen utav en blogg kan en organisation skapa relationer genom att posta 

blogginlägg som ska nå ut till kunder och framtida kunder. Inläggen ska uppmuntra 

kunderna att engagera sig på bloggen och få dem att bli involverade och delta genom att 

kommentera. Ahuja och Medura (2010)  identifierade tre olika sätt för en organisation att 

engagera sig med konsumenter; organisatoriska, PR och skapande av relationer. 

De organisatoriska inläggen kan direkt identifieras med att skicka ut nyheter om 

företagets tillväxt och dess nya projekt, var företaget strävar att gå emot, aktiviteter gällande 

företagens sociala ansvar, anställdas erfarenheter och vad företaget har uppnått. Målet ur 

den organisatoriska aspekten är att man då använder bloggen som en mekanism för att 

förbättra och stärka varumärket och bygga större respekt och värde för organisationen. 
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Inlägg relaterad till PR innehåller information som avser produktegenskaper, priser, nya 

produkter, jämförelser, reklamkampanjer och eventuella svar på produktrelaterade klagomål. 

Vidare inkluderar PR inläggen att passivt försöka övertala konsumenterna till att använda 

produkterna och inlägg där de behandlar tekniska aspekter om produkterna. När det gäller 

kategorin som behandlar skapande av relationer är det inlägg som handlar om återkoppling. 

Att ta itu med kontroverser och rykten om organisationens varumärke, produkter eller 

tjänster och inlägg som handlar om återförsäljarfrågor, konsumentbekymmer och 

konsumentupprättelse. 

 

“An effective blog fosters community and conversation, drives traffic to the product website, 

and serves as a medium for interaction with consumers, thereby shaping consumer 

perception, eliciting responses, and through a two-way thought exchange process, aids in 

fostering a connection with the consumers.” (Ahuja & Medura, 2010, s. 93).  

 

Ahuja och Medura (2010) observerade att skapande av relationer med kunderna framkallade 

större användardeltagande. Beroende på användarnas deltagande av antalet inlägg som 

postats av organisationen indikerar en positiv korrelation mellan antalet inlägg och antalet 

kommentarer (Ahuja & Medura, 2010). Det är viktigt att engagera användarna i bloggen för 

att satsningen ska bli lyckad.   

2.2.2 Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk och grundades 2004 av Mark Zuckerberg som studerade vid 

Harvard universitetet, grundtanken med Facebook var att han ville att studenter i USA skulle 

kunna kommunicera och interagera med varandra. När Facebook först lanserades var det 

under namnet “thefacebook”,  Facebook var från början endast tillgängligt i USA (Facebook, 

2012), det var konstruerat för att underlätta effektiv kommunikation mellan familj, vänner 

och arbetskollegor men har på senare år även släppt in företag och organisationer 

(Champoux et al., 2012). I Mars 2012 hade användarantalet stigit till 901 miljoner varav 526 

miljoner i snitt är aktiva dagligen (Facebook, 2012). Om man räknar till användarantal så 

skulle Facebook motsvara det tredje största landet i världen. Facebook är en av de mest 

besökta sidorna på Internet idag (Champoux et al., 2012). 

Nya användare kan skapa en profil och lägga till vänner, skicka och ta emot meddelanden, 

lägga upp bilder, skicka direktmeddelanden, delta i konversationer, gå med i olika 

intressegrupper samt ansluta sig till så kallade “sidor” inom Facebook. Sidor används ofta för 

företag, varumärken eller annat av intresse för den stora publika massan där användare kan 

“gilla” d.v.s. ansluta sig till sidan och därmed få uppdateringar i sitt eget nyhetsflöde från de 

företag och organisationer som de har valt att gilla (Facebook, 2012). 

Shih (2009) menar att ett nytt paradigmskifte sker i hur organisationer kommunicerar. 

Konsumenterna har en betydligt kraftfullare röst på Facebook eftersom kommentarer kan 

ske enkelt, snabbt och oberoende om de är positiva eller negativa. Något många företag 

fokuserat på den senaste tiden är att få transparens utåt mot konsumenter, för att bygga upp 

företroendet för företaget och föra dialog med konsumenter (Nilsson, 2010; Shih, 2009). Det 

är möjligt för företag att genom sociala medier influera användare att föra konversationer om 

företaget, dess varumärken och produkter mellan otroligt många användare (Shih, 2009). 
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Genom användning av Facebook så kan företag nå ut till många av de befintliga kunderna 

men även till nya kunder för en minimal kostnad (Champoux et al., 2012). 

Kaplan & Haenlin (2010) framför att det är viktigt för företag att vara aktiva och delta på 

sociala nätverk samt anpassa sina inlägg för att föra en tvåvägskommunikationsdialog, 

istället för att vara passiv och då enbart ha envägskommunikation där användarna inte kan 

kommunicera tillbaka. Exempel på envägskommunikation kan vara äldre media såsom första 

generationens hemsidor, tidningsannonser eller radio och tv, där man tryckt ut reklam men 

aldrig fått någon form av respons. Carlsson (2009) framför att framgång kan kopplas till ett 

aktivt engagemang på Facebook. Nilsson (2010) nämner att det är viktigt att föra en dialog 

med konsumenter där han framför ett exempel med mäklarna Erik Olsson i Malmö, där de 

skapade ett stort intresse för lägenheterna på Kryddfabriken med hjälp av Facebook. 

Inläggen på Facebook fick många kommentarer men mäklarna svarade aldrig på 

intressenternas inlägg. De fick snabbt skarp kritik av intressenterna och var snabb på att 

anpassa sig till rådande förhållande. De började svara på kommentarer och kunde på så vis 

höja dialogen från envägskommunikation till tvåvägskommunikation, vilket resulterade i 

nöjdare intressenter (Nilsson, 2010). 

Nilsson (2010) framför att beroendet av ett tydligt målgruppsfokus minskar om företag 

använder sig av Facebook, då det är lättare att nå ut i större grupper. Det är att föredra om 

kommunikationen sker med en kontakt utanför den primära målgruppen då möjligheten 

ökar att ett budskap kan föras vidare av den kontakten (Nilsson, 2010). I en konsultrapport 

av Horton (2009) undersökte han 33 slumpmässigt utvalda företag i Fortune 100 för att se 

om de fanns representerade på Facebook, de flesta fanns representerade dock var det oftast 

inte företaget själv som hade skapat sidan.  

 

“The greatest number of Facebook pages in the study appear to be employee and fan driven. 

They did not appear to be established by a corporation’s communications or marketing 

department or have an official company origin. This means that communications of all kinds 

are carried under a company logo on an unofficial page with attendant consequences if there 

are errors or criticisms.” Horton (2009, s.3).  

 

Många av dessa företag verkar vara representerade av personer som jobbar åt eller är “fans” 

till företaget, d.v.s. personer som jobbar åt organisationen men kanske inte bör vara de som 

representerar organisationen utåt. Detta leder till att ett företags varumärke används 

felaktigt ute på Facebook och detta kan få konsekvenser. En uppföljningsstudie som gjordes 

av samma författare år 2011 där han undersökte samma sak, visade att 66 procent av 

företagen nu faktiskt var representerade av det riktiga företaget. Horton (2011) studerade 

vidare hur företagen använde sig utav Facebook och det verkade som endast 50 procent av 

företagen faktiskt var aktiva. Minst aktiva var så kallade business-to-business företag. Horton 

(2011) menar då att Facebook inte är för alla.  
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2.2.3 Twitter 

Twitter är ett mikrobloggsverktyg som startades 2006 och är en starkt växande social 

nätverkssida med ungefär 124 miljoner användare världen över. Twitter tillåter användare att 

skriva korta meddelanden som kallas ”tweets” och distribueras som snabbmeddelanden inom 

Twitter men även andra webbplatser och även vissa mobiltelefoner (John Sullivan, 

Schneiders, Choon-Wi, Kitto, Hopin, Redhead, Ward, Ahmed & McCrory, 2012; Java, Finin, 

Song & Tseng, 2007; Huberman, Romero, & Fang, 2008). Syftet med Twitter är att 

användare skall svara på frågan; “What are you doing?” och därav dela åsikter och 

information mellan varandra (Hughes et al., 2012; Honeycutt & Herring, 2009). En studie av 

Honeycutt och Herring (2009) visar att Twitter lockar användare inom åldersgruppen 18-24 

år så mycket som två gånger snabbare än någon annan hemsida, dock använder de Twitter på 

ett mer utforskande sätt och besöker sidan endast några få gånger i månaden. De flitigaste 

användarna att besöka och använda tjänsten kommer från åldersgruppen 25-44 år. 

Varje användare kan ha en kort profil som innehåller namn, plats där användaren är ifrån, 

hur många ”tweets” användaren har skrivit och en kort biografi om max 160 tecken. 

Registrerade användare kan skriva direkta eller indirekta meddelanden som max får 

innehålla 140 tecken. Direkta meddelanden är när en person vill kontakta en annan person 

och de indirekta meddelandena är motsatsen, personen publicerar inte specifikt för en 

person utan alla kan läsa den. Dock är även direkta meddelanden öppna för vem som helst 

att läsa om de vill (Hughes et al., 2012; Huberman et al., 2008; Kwak, Lee, Park & Moon, 

2010; Honeycutt & Herring, 2009). En användare kan följa vem som helst och användaren 

som blir följd behöver inte göra samma sak, det fungerar som en sorts prenumeration. Ett 

meddelande som andra användare återger kallas för “retweet”. En “retweet” når 

genomsnittligen 1000 användare oavsett hur många följare meddelandets publicerare har 

(Kwak et al., 2010). 

Twitter (2012) beskriver på sin hemsida att tjänsten sammanbinder företag och kunder i 

realtid. Företag kan använda Twitter för att snabbt kunna dela med sig av information med 

andra aktörer som är intresserade utav deras tjänster och produkter. Twitter tillåter företag 

att samla värdefull information om sin marknad, få feedback i realtid och hjälper till att 

bygga relationer med samarbetspartners, kunder och beslutsfattare. Genom användning av 

Twitter kan företag få hjälp med allt från att förstärka varumärket till att enkelt nå ut till en 

engagerad publik och få direktkontakt med användare (Twitter, 2012). Luke (2009) framför 

att företag kan använda Twitter för att övervaka branschen, sitt varumärke, leverera de 

senaste nyheterna i ett kort format och tillhandahålla olika tjänster till användarna och 

komma i direkt kontakt med dem. Det är dock viktigt att inte använda Twitter som 

envägskommunikation genom att bara sprida ut reklam om företaget. Istället borde man 

också använda Twitter för att konversera med följare och detta hjälper då skapa meningsfulla 

relationer (Luke, 2009). Twitter anses med Facebook vara en bra start för företag att 

marknadsföra sig på sociala medier (Luke, 2009). ”The interconnectedness of Twitter users 

provides a distinctive channel for marketing communication.” (Eun Sook & Yongjun, 2011, 

sid. 6). Vidare skriver Eun Sook och Yongjun (2011) att Twitter i motsats mot traditionella 

företagshemsidor, främjar en kontinuerlig konversation mellan marknadsförare och 

konsumenter. Eftersom Twitter kan användas tillsammans med andra medier finns 
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potentialen för marknadsförare att uppnå synergieffekter som ökar medvetenheten av 

företagets varumärke och genererar mer trafik till varumärket eller produkten. 

Marknadsförare försöker alltså skapa eller förstärka bandet mellan varumärket och 

konsumenten för att öka försäljningen (Eun Sook & Yongjun, 2011). 

Att svara på meddelanden och svara med personliga uttryck med rätt tonalitet ger en bild 

av att företaget lyssnar på sina konsumenter och vill bjuda in dem till en diskussion. Genom 

att bjuda in människor till att exempelvis ”följa varumärket”, ”kom till vårat event” eller 

liknande försöker företag att skapa relationer. I och med detta så kommer företag inte bara 

spara marknadsföringskostnader men kommer också att skapa och utveckla långsiktig 

konsument och varumärkes relation (Eun Sook & Yongjun, 2011). Konsumenter förväntar sig 

en dialog på sociala medier där företag lyssnar på vad konsumenterna har att säga istället för 

att de marknadsför sina produkter utan att bry sig i vad konsumenterna tycker, känner och 

vill. Genom att marknadsförare försöker kommunicera och interagera med konsumenter kan 

de förmedla både deras personlighet men även varumärkets humana karaktär (Eun Sook & 

Yongjun, 2011). I studien som Eun Sook och Yongjun (2011) gjort har typen information som 

företag skriver i sina meddelanden analyserats och resultatet visar på att produkt- eller 

företagsrelaterad information används i mindre grad, varumärkesnamn framträder däremot i 

mycket större grad. Den visade att Twitter är ett bra verktyg för att skapa intresse för sitt 

varumärke eller driva trafik till sin hemsida och inte för att använda den i ett 

försäljningssyfte (Eun Sook & Yongjun, 2011). 

I en studie utförd av Burton och Soboleva (2011)  gällande företag på Twitter visar att det 

finns en avsaknad av likriktning bland företagens Twitter-konton. Studien pekar på att 

organisationerna själva inte är säker på vad som är den bästa strategin för Twitter. Den visar 

även att det finns en förmåga för företag att inte lära sig av andra organisationer eller 

företags konton (Burton & Soboleva, 2011). Det finns behov av fler akademiska studier av 

Twitter-strategier för att kunna vägleda företag till att bättre optimera Twitter-användandet 

(Burton & Soboleva, 2011).  
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3. Onlinestrategier 

I detta kapitel kommer vi presentera aktuell forskning om IT och IS-strategier samt 

“aligment” mellan strategier. Vidare kommer vi även att presentera aktuell forskning kring 

sociala mediastrategier.  

3.1 Informationssystems strategi 

I den informationsålder vi lever i idag kan vi se att teknologi håller på att transformera den 

ena industrin efter den andra tillika skapa nya industrier (Hidding, 2001). Den påverkan 

informationssystem, IT och teknologier har på affärsresultat har ökat markant på senare tid 

(Sabherwal & Chan, 2001). I denna dynamiska miljö är frågan hur företag kan skapa och 

behålla ett strategiskt IT försprång gentemot sina konkurrenter. Traditionellt strategiskt IT-

tänkande bygger på att det är underförstått att förändringar är gradvisa, förutsägbara och att 

marknadsandelarna är stabila. Men för att passa den nya tiden bättre presenteras 

informationssystem(IS)-strategi som ett alternativ till IT-strategier (Hidding, 2001). 

Tidigare studier om IS-strategier har influerats mycket av strategier inom området 

“strategic management” (Chen et al., 2010). IS är ett brett koncept som täcker allt från 

anpassning av teknologiska komponenter till sysselsättningsprocessen av teknologi inom 

organisationen för att uppnå det organisatoriska målet till resultatet av information, kunskap 

och förändringar i en organisation (Chen et al., 2010; Sabherwal & Chan, 2001; Arvidsson, 

Holmström, & Lyytinen, 2011). Chen et al. (2010) definierar IS-strategi på följande sätt: 

”we define IS strategy as the organizational perspective on the investment in, deployment, 

use, and management of information systems.” (Chen et al., 2010, s. 237).Vidare definierar 

Sabherwal och Chan (2001) en IT-strategi enligt:”IT strategy is concerned mainly with 

technology polices, including such aspects as architecture, technical standards, security 

levels, and risk attitudes” (Sabherwal & Chan, 2001, s. 12). 

I den övergripande IS-strategin passar begreppet onlinestrategier in då den fokuserar på 

en portfölj av onlinekanaler.  Ordet online definieras av Nationalencyklopedin (2012) som 

”ansluten till Internet”. Med onlinestrategi menar vi då en strategi som innehåller flera 

onlinekanaler. Exempel på online kanaler är hemsida, blogg, Twitter och Facebook som kan 

ses som en teknisk komponent för kommunikation och sysselsättningsprocessen av teknologi 

inom organisationen. Detta passar in på definitionen av Chen et al. (2010) om vad en IS-

strategi innehåller. I tidigare studier särskiljs det mellan IS- och IT-strategier (Chen et al., 

2010; Sabherwal & Chan, 2001) men i denna studie har vi valt att fokusera på begreppet 

onlinestrategier som kan ses som en del av en IS-strategi. 

 

”Furthermore, our definition of IS strategy suggests that while IS strategy is part of a 

corporate strategy, conceptually it should not be examined as part of a business strategy. 

Rather, it is a separate perspective from the business strategy that addresses the scope of the 

entire organization (i.e., IS investment, deployment, and management) to improve firm 

performance.” (Chen et al., 2010, s. 237). 

 

Denna definition innebär att IS-strategi borde undersökas på en organisatorisk nivå snarare 

än på en funktionell nivå. IS-strategi borde reflektera den kollektiva vyn som delas på de 
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högre nivåerna inom organisationen och kopplas samman med affärsstrategin istället för att 

vara en del av den (Chen et al., 2010). Trots starka argument för att anpassa IS-strategi med 

affärsstrategin så visar empiriska undersökningar att dessa integrationer varit sparsamma 

och ofta haft blandade meningar (Sabherwal & Chan, 2001). Det finns flertalet artiklar och 

författare inom området som föreslår att IS-strategier och affärsstrategier borde anpassas till 

varandra både implicit och explicit för att förstärka affärsframgångarna (Sabherwal & Chan, 

2001; Chan & Reich, 2007). 

”Simply put, the findings support the hypothesis that those organizations that successfully 

align their business strategy with their IT strategy will outperform those that do not. 

Alignment leads to more focused and strategic use of IT which, in turn, leads to increased 

performance” (Chan & Reich, 2007, s. 298). 

 

Chan och Reich (2007) nämner “alignment” eller “align” mellan affärsstrategi och IT-strategi, 

det ordet kommer även vi att använda oss utav hädanefter då vi inte har funnit ett passade 

svenskt ord. Teknologi influerar hur pass stark en organisation är och dess räckvidd. 

Högpresterande organisationer har därför ofta en utvecklad kapacitet att utnyttja och 

anpassa IT med affärsstrategin. Strategisk IT-alignment leder till en ökad vinst för en 

organisation gentemot vad en organisation skulle kunna få genom att bara använda industri 

och strategiska variabler d.v.s. om separation mellan affärer och IT är väsentlig så lider 

företaget (Chan & Reich, 2007). Alignment är alltså en viktig faktor när det gäller IT-, IS- 

eller onlinestrategier. Strategier måste tas fram i enlighet med den övergripande 

affärsstrategin och detta är en förutsättning för att man ska kunna nyttja de fördelar som 

symbiosen mellan dessa strategier skapar. 

3.2 Strategi för sociala medier 

Som vi tidigare har nämnt är de onlinekanaler som inkluderas i vår studie gällande 

onlinestrategier hemsida, blogg, Facebook och Twitter. Fokuset kommer att ligga på 

onlinestrategi men tyngdpunkten kommer att vara på sociala medier eftersom de utgör 

merparten av onlinekanalerna i studien. Då onlinestrategin inkluderar kanalen hemsida som 

inte definieras som social media går det inte att definiera sociala medier som onlinestrategi, 

däremot är sociala medier en del av onlinestrategin. 

Phillips och Young (2009) framför att makt, ökat inflytande av Internet och sociala medier 

påverkar utvecklingen hos organisationens alla delar. Vi måste idag noga tänka över hur våra 

kommunikationsstrategier kan omvärderas och omdefinieras för att möta den nya 

marknaden. “Most organizations do not have a corporate Internet strategy” (Phillips & 

Young 2009, s. 36). Idag är det många affärer som bedrivs online och detta nya sätt att göra 

affärer på ökar hela tiden. Det finns alltså överväldigande argument för att skapa en strategi 

för att hantera närvaron online, interagera och skapa relationer med intressenter (Phillips & 

Young, 2009) 

Fördelen med en social mediastrategi är att ta reda på hur människor verkligen vill 

anknyta med andra människor och inte med företag. Ett företag med en framgångsrik 

strategi för sociala medier hjälper människor att forma och stärka relationer i sätt som även 

gagnar företaget (Piskorski, 2011). Att använda olika typer av sociala medieplattformar kan 
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vara givande och en lönsam strategi för organisationer och företag. För att få största möjliga 

räckvidd och nå ut till så många som möjligt med sin satsning på sociala medier, är det viktigt 

att alla sociala medieaktiviteter är i linje med varandra. Ett mål med kommunikation är att 

minska tvetydigheten och förvirringen då ingenting är mer motsägelsefullt än motstridig 

information över olika kanaler (Kaplan & Haenlein, 2010). ”Sometimes companies start out 

with a clear startegy but lose focus as the effort expands.” (Wilson, Guinan, Parise, & 

Weinberg, 2011, s. 25). Att förstå hur företagsstrategier utvecklas för att använda existerande 

sociala medier kommer inte bara vara av användning idag, utan kan även hjälpa och guida 

företags ledning för hur de ska förhålla sig till plattformar som kommer i framtiden (Wilson 

et al., 2011). 

Studien av Piskorski (2011) som syftade på att identifiera vad som kännetecknar företag 

som presterar dåligt på sociala medier, visade på att företagen som importerade deras 

digitala strategier direkt till de sociala medierna oftast presterade väldigt dåligt eftersom de 

fokuserade på att skicka ut kommersiella meddelanden och sökte feedback direkt från 

kunderna utan att underhålla deras sociala behov mellan varandra. Piskorski (2011) menar 

då att användarna förkastar sådana närmanden eftersom dialoger ska fokusera på 

användarna, då deras huvudsakliga mål är att de är där för att interagera med varandra inte 

med företag. I kontrast till detta så hade de företag som lyckats med att skapat en social 

mediastrategi sett till att den innehöll ett sätt att hjälpa människor att skapa, upprätthålla 

och förbättra relationer. Detta fungerar eftersom det överensstämmer med vad användarna 

förväntar sig med sitt användande av sociala medier (Piskorski, 2011). Sociala medier är ett 

aktivt område där det sker kontinuerlig forskning och utveckling, något som är inne idag kan 

vara ute imorgon. Det är därför viktigt att företag och organisationer har strategier som ska 

gå att använda till alla former av sociala medier, inte bara blogg, Facebook eller Twitter 

(Kaplan & Haenlein, 2010). 
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4. Metod 

“Kunskaper i metod är inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de målsättningar 

man har med olika undersökningar och med sin forskning ” (Holme & Solvang, 1997, s. 11). 

Utan kännedom och kunskap för metodfrågor blir det svårt att uppnå målen med sin 

forskning. För att kunna uppnå målsättningarna med vår undersökning krävs således ett 

ramverk och bra förståelse för metoden, d.v.s. metodlära, som ger oss förutsättningen att på 

ett lämpligt, seriöst och strukturerat sätt utföra vår undersökning. Men metod är enbart ett 

verktyg och besvarar inte några av våra frågor (Merriam, 1994). Metod är alltså en 

nödvändighet men inte tillräckligt för att de resultat vi får fram ska ge en bättre och mer 

sanningsrik uppfattning (Holme & Solvang, 1997). Gällande vårt val av metod fanns det olika 

att välja emellan och alla har sina svaga och starka sidor. De olika metoderna som finns är 

alla till hjälp i vår undersökning men det som är viktigt är att vi valt en metod 

som är mest lämpad för att kunna besvara vår frågeställning. 

På den här nivån står valet ofta mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativ 

metodik bygger på struktur medan den kvalitativa har en prägel av flexibilitet (Holme & 

Solvang, 1997). Grovt förenklat så förvandlar man i den kvantitativa metodiken information 

till siffror och mängder som man sedan utför statistiska analyser på för att visa sitt resultat. 

Den kvalitativa metodiken avser forskarens tolkning och uppfattning av information, där 

informationen inte går eller bör omvandlas till siffror. Kvalitativ metodik syftar på att ha en 

närhet till studieobjektet (Holme & Solvang, 1997).  

Vi har valt en kvalitativ ansats då vår frågeställning syftar på att undersöka ett företags 

heterogena portfölj av onlinekanaler samt hur en strategi skulle kunna hjälpa ett företag 

hantera kanalerna. Efter att ha studerat teorier kring användning utav onlinekanaler så kom 

vi fram till att kvalitativ metodik lämpade sig mest för vår studie, då grupperna som handhar 

kanalerna inom ett företag har blandade meningar, oförutsägbara tankar och färdigheter 

kring hur kanalerna ska skötas på lämpligast sätt. Då vi eftersträvar att skapa oss en djupare 

och mer fullständig uppfattning kring vårt identifierade problem för att dels kunna förstå 

men även förklara det problem vi identifierat, föredrar vi att ha ett nära förhållande till 

tidigare nämnda grupper. 

4.1 Kvalitativa fallstudier 

Fallstudier som forskningsmetod används i många olika situationer med syftet att bidra till 

den samlade kunskapen om individuella, gruppmässiga, organisatoriska, sociala och politiska 

företeelser (Yin, 2007). En fallstudie är en metod som används för att systematiskt undersöka 

en specifik företeelse och har som intention att förstå innebörden av denna (Merriam, 1994). 

Kvalitativa fallstudier ger möjligheten att ställa frågor såsom “hur” och “varför”. Detta ger 

klara fördelar i ett sammanhang där forskaren har mindre kontroll över den situation som 

studeras eftersom kontexten då blir mer tydlig (Yin, 2007).  Att genomföra kvalitativa 

fallstudier innebär att man inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning istället för 

hypotesprövning. Fallstudier bygger på kvalitativ information och den speciella styrkan ligger 

i att de kan hantera många olika slag av empiriskt material som exempelvis dokument, 

artefakter, intervjuer och observationer (Yin, 2007). Cronbach (1975) förklarar att fallstudier 

skiljer sig från andra sätt att lägga upp forskningen genom det han valt att kalla “tolkning i 
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kontext”. Merriam (1994) förklarar vidare inom samma ämne att man koncentrerar sig på en 

enda situation eller företeelse och försöker klarlägga samspelet mellan faktorer som är viktiga 

i den specifika företeelsen eller situationen (Merriam, 1994). 

Vårt studieobjekt gäller en speciell situation men det är tydligt framgående utifrån den 

relaterade forskningen att situationen belyser ett generellt problem många företag upplever 

idag. Detta stämmer väl överens med vad Merriam (1994) beskriver som fallstudiers 

partikularistiska natur. Resultatet är tänkt ska belysa och vidga innebörden av det 

identifierade problemet med att som företag ha ett flertal onlinekanaler, men även identifiera 

hur förändringar kan ske och hur dessa kan öka tillämpbarheten. Detta förankras i 

fallstudiers heuristiska samt deskriptiva karaktär (Merriam, 1994). 

För att skapa en helhetsbild av situation och stärka vår uppfattning kring problemområdet 

anser vi att en fallstudie är det mest lämpade valet då vi får möjligheten att ställa frågor som 

“hur” och “varför”, i syfte att klarlägga problembakgrunden och ge upphov till förbättringar. 

4.2 Fallstudie kontext 

I vår studie om företag och deras onlinekanaler har vi valt att primärt fokusera på ett företag, 

Polarbröd. På Polarbröds hemsida framgår det att företaget är ett familjeägt matbrödsbageri 

som etablerades 1971 i Älvsbyn. Polarbröd har hundraåriga traditioner i norrländsk 

brödkultur och har vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av 

matbröd. Polarbröds största marknad är svensk dagligvaruhandel som står för 73,4 procent 

av företagets försäljning men företaget är även verksam i andra länder som Finland, 

Frankrike, Irland, Norge och Tyskland. 

I december 2005 tog den 5:e generationen över ägandet av Polarbröd. Ett nytt familjeägt 

moderbolag, Polinova, skapades samtidigt som de blev nya huvudägare till Polarbröd. 

Polarbröd har cirka 400 anställda och 2010 omsatte företaget 711 miljoner kronor och 

bakade 36 955 ton bröd fördelat på de 3 polarbagerierna som finns i Älvsbyn, Bredbyn och 

Omne. Polarbröd har huvudkontoret i Älvsbyn där stora delar av den administrativa 

organisationen sitter, bland annat finns försäljning, kommunikation och IT-avdelning. I 

Umeå finns Polinovas huvudkontor och där sitter bland annat marknadsavdelningen, VD och 

ägarna för Polinova och Polarbröd.  

4.3 Datainsamling och analys 

För att samla in empiriskt data har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer. Fokus i 

intervjuerna var att fastställa och kartlägga företagets onlinekanaler med avsikten att få reda 

på bakgrund, syfte och mål för varje enskild kanal samt identifiera möjligheter och 

utmaningar, därefter ställa frågor kring strategier för kanalerna. Vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville ställa samma frågor till alla respondenter och 

ha öppna svarsmöjligheter. Syftet med öppna svarsalternativ är att inte ställa ledande frågor 

och ge respondenten möjlighet att ge sin egen åsikt kring ämnet (Ryen, 2004) 

Enligt Ryen (2004) krävs en utarbetad intervjuguide vid genomförande av en 

semistrukturerad intervju, vilket vi valt att använda oss av.  Intervjuguiden skall på 

lämpligast sätt täcka in de frågeställningar som behandlas i studien. För att intervjupersonen 
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skall känna sig trygg i frågorna och ämnet börjar intervjun med generella frågor för att sedan 

fördjupa sig i ämnet och sedan återigen avsluta med generella frågor (Dalen, 2008). 

Vår intervjuguide går ut på att alla deltagande får samma frågor med öppna 

svarsalternativ, detta för att respondenterna skall kunna föra sin personliga åsikt. En väl 

utarbetad intervjuguide minskar eventuellt risken för felaktiga anteckningar (Ryen, 2004). Vi 

har utvecklat vår intervjuguide med hänsyn till vårt syfte, problemställning och val av metod 

Intervjuguiden påbörjas med generella introduktionsfrågor för att sedan övergå till en 

fördjupning inom extern kommunikation, användandet av kanalerna och strategier. Vi 

ställde frågor kring hur de arbetar eller tänkt arbeta ute på kanalerna, d.v.s. om de hade en 

utformad strategi för hur de skulle föra dialogen utåt mot konsumenterna. Viktigt här var att 

försöka få fram möjligheter och utmaningar samt även hur de förde sin kommunikation och 

varför. Slutligen ställde vi öppna frågor om hur de såg på framtiden gällande onlinekanaler 

där respondenterna fick möjlighet att svara utan begränsningar.  

Valet av intervjupersoner skedde i samråd med vår kontaktperson hos företaget. Personen 

hade bra kännedom om vilka inom organisationen som var av intresse att intervjua gällande 

vår frågeställning. Urvalet bestod av 7 respondenter men en valde att inte delta, vi har därför 

intervjuat 6 respondenter varav en har intervjuats två gånger. Hälften av intervjuerna 

utfördes på Polarbröd huvudkontor i Älvsbyn och resterande på Polinovas kontor i Umeå. 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte i sex av sju intervjuer och en intervju utfördes per 

telefon. För att säkerhetsställa att vi fick med oss all information från intervjun valde vi att 

spela in dem. Intervjutiderna varierar mellan 28 minuter till 50 minuter. De personer som vi 

intervjuade hade följande positioner: kommunikatör, kommunikationschef, marknadschef, 

försäljningschef, koncernstrateg och IT-chef. Ordningen på respondenternas titlar är 

slumpmässig eftersom vi vill värna om anonymiteten.  

 

Respondent Intervjutyp Intervjulängd 

Respondent1 Ansikte mot ansikte 25min + 49min 

Respondent2 Telefon 35min 

Respondent3 Ansikte mot ansikte 37min 

Respondent4 Ansikte mot ansikte 30min 

Respondent5 Ansikte mot ansikte 30min 

Respondent6 Ansikte mot ansikte 36min 

Tabell 1: En sammanställning av intervjuerna 

Utöver intervjuerna har vi även utfört observationer på de olika onlinekanalerna för att vi ska 

bilda oss en uppfattning om vad det är för typ av information som de sprider och tar emot. 

Den relaterade forskningen som vi har använt oss av i denna uppsats har i största mån 

blivit inhämtad vid Umeå universitetbilioteks sökning av material, vi har använt oss av 

tryckta källor i form av böcker och även elektroniska vetenskapliga artiklar . Vi har även 

använt oss av Google Scholar för att hitta relevanta artiklar och studier. 

Det var bra att vi fick göra de flesta intervjuer ansikte mot ansikte eftersom vi lättare 

kunde få en uppfattning om respondenterna och skapa förtroende med dem. Vi var tre 

personer som intervjuade och fördelarna med det var att vi var fler som kunde bilda oss en 
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uppfattning och ställa följdfrågor. Nackdelar med att vara flera intervjuare kan resultera i att 

respondenten känner sig i ett underläge och på så sätt blir stressad och kanske tappar fokus. 

Vidare kan det vara till en nackdel om det är flera personer som ställer frågorna eller att de 

inte blir ställda på samma sätt. Vi har dock försökt undvika det i den mån som var möjligt 

genom att bestämma en person som skulle ställa frågorna, däremot kunde de andra två flika 

in ifall de kom på en följdfråga utöver de vi hade förbestämt i intervjuguiden.  

En nackdel med att vår kontaktperson fick utse våra respondenter var att vi inte fått vara 

med och påverka valet nämnvärt, och att vi då kan ha blivit lite styrda. Fördelen med att vi 

fick respondenter tilldelade var att vi då fick möjlighet att snabbt få kontakt med dem för att 

få en intervjutid. Vidare kan vi även anta att det är en fördel om någon inom företaget tar 

första kontakten med respondenterna, då de förmodligen känner varandra sedan tidigare och 

processen går lättare. 

I resultatkapitlet har vi analyserat den data som vi samlat in. Intervjuerna utgör 

huvuddelen av dataanalysmaterialet. Då vi spelat in intervjuerna började vi med att 

transkribera dem för att sammanställa materialet. Transkriberingen av det insamlade 

datamaterialet från intervjuerna bidrog till att vi kunde ha bättre översikt över vad som 

framfördes under intervjuerna.  

Efter att vi transkriberat intervjuerna så skrev vi ut dem på papper för att grundligt läsa 

igenom materialet. När vi läste igenom materialet så fokuserade vi först på att hitta 

information och kartlägga vad de olika respondenterna har framfört om syfte/tanke med 

kanalerna samt hur de arbetade med kanalerna. Sedan gick vi vidare i materialet för att 

identifiera hur strategitänkandet såg ut, vi kunde då fånga upp data som var relevant till vår 

analys. Vi använde oss av understrykningspennor för att färgkoda och urskilja 

materialet, som Hartman (2004) framför är en bra sak att utföra när man samlat in material.  

Data användes för att göra en analys och koppla det till den teori vi har presenterat. För 

att exemplifiera vad alla respondenterna har framfört så kommer vi presentera citat från 

intervjuerna, det anses vara en bra sak att göra då man vill lyfta fram viktig information 

(Holme & Solvang, 1997). Det transkriberade materialet har dock inte skickats för kontroll 

och godkännande till varje respondent såsom Holme och Solvang (1997) föreslår, i syfte att 

undvika missförstånd.  
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi presentera det resultat som har framkommit av vår studie. Först 

kommer vi att presentera övergripande information om de identifierade kanalerna hur de 

används. Sedan kommer vi att presentera och analysera varje kanal för sig i ordningen 

hemsida, blogg, Facebook och Twitter. Därefter ställer vi kanalerna emot varandra för att 

slutligen presentera och analysera företagets strategitänkande. 

5.1 Onlinekanaler 

Polarbröd är aktiv inom flera olika onlinekanaler, förutom en hemsida med inbyggd blogg 

har de även en profil på Facebook och Twitter. Hemsidan och bloggen har funnits i flera år 

medan Facebook och Twitter är relativt nystartade, där hemsidan fyller samma funktion som 

den gör för många andra företag nämligen att sprida information om företaget, varumärket 

och produkterna. I skrivande stund är Polarbröds officiella blogg en inbyggd del av hemsidan 

och innehåller mestadels information som rör företaget direkt och omvärldshändelser. 

Polarbröd har även egenproducerade filmer som publicerats på Youtube men eftersom det 

saknas en officiell profil för dessa och det framgår utifrån intervjuerna att Youtube inte är en 

kanal de tänkt använda sig utav inom en snar framtid, har vi tagit beslutet att inte inkludera 

den kanalen i vår undersökning. 

Beslutet att finnas på de sociala medierna togs på grund av driv från informationsenheten 

i enlighet med den omvärldsbevakning som Polarbröd valt att ha. Respondenterna förklarar 

att Polarbröd vill finnas på dessa onlinekanaler för att dels föra en dialog med konsumenter 

men även för att sprida information snabbt och kostnadseffektivt till olika målgrupper runt 

sina produkter, t.ex. recept och händelser rörande företaget. Vidare förklaras det att en 

majoritet av Polarbröds konsumenter som är aktiva inom olika onlinekanaler vistas just på 

Facebook och Twitter. Det är tydligt framgående utifrån intervjuerna att företaget vill värna 

om sina konsumenter. En av anledningarna till att de valt att vara aktiv online är bl.a. för att 

öka transparensen, snabbt kunna agera och skapa dialog med sina konsumenter, ställa frågor 

samt även ta debatt eller svara på kritik när så behövs. Respondent 1 förklarar att det är bra 

när de får kritik via de digitala kanalerna, eftersom det inte har varit lika lätt att få eller 

upptäcka i de icke-digitala kanalerna. De får då chansen att gå ut och bemöta denna kritik 

och visa att man är aktiv med att lösa eventuella problem. Respondent 1 tydliggör senare i 

intervjun att företaget ofta söker upp inlägg publicerade av en missnöjd konsument och 

försöker bemöta inlägget i den mån det går, detta möjliggörs genom övervakningstjänster 

som företaget valt att köpa in. Tjänsterna avsöker olika delar av Internet, t.ex. sociala medier, 

privata bloggar och dylikt. Ett exempel ges där respondenten beskriver hur de fick en av sina 

leverantörer att flytta sin transportlastbil efter att kund publicerat ett argt Twitter-

meddelande om att den blockerade en gångbana. När en missnöjd konsument publicerar 

något som innehåller specifika sökord som företaget valt att söka efter så får de reda på det 

och försöker sedan i den mån det går att bemöta den personen och behandla problemet för 

att på så sätt förhindra att varumärket blir negativt framställt 

På de sociala mediekanaler som Polarbröd använder framgår det utifrån intervjuerna att 

det är ett få antal utvalda personer som sköter alla inlägg och uppdateringar. Informationen 

som publiceras på respektive kanal kommer från intern kommunikation. Personerna 
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samverkar angående vem som ska publicera inläggen och förklarar vidare att de försöker att 

inte skriva för många inlägg per vecka då de anser att användarna kan uppleva det som 

väldigt jobbigt och därav välja att inte prenumerera på Polarbröds inlägg längre. Respondent 

1 och även respondent 6 förklarar att det är kanalen som styr vilken form av tonalitet det ska 

vara på inläggen som publiceras. Detta grundas dels i att målgrupperna skiljer sig mellan 

kanalerna men även att det är stor skillnad gällande antal konsumenter på kanalerna. 

Facebook som i skrivande stund är den mest aktiva kanalen och har flest antal följare, är även 

den kanal som har den lättaste tonaliteten jämfört med de andra.  

Som tidigare nämnt är bloggen sammankopplad med hemsidan men informationen 

däremellan skiljer sig åt, vilket kommer att förklaras mer utförligt nedan. Facebook och 

Twitter har i dagsläget ingen sammankoppling, det är till viss del på grund av att Twitter-

profilen befinner sig i en uppstartsprocess medan Facebook-profilen har varit aktiv sedan 

2011, men det framgår även att det är planerat att kommunikationen ska skilja sig. Detta kan 

antas bero på de 140 maxtecken Twitter tillåter per inlägg men respondent 6 förklarar även 

att det inte är samma “typ” av användare på Twitter som det är på Facebook. 

Polarbröd har fyra identifierade onlinekanaler som de använder för 

informationshämtning och informationsspridning. Det finns markanta skillnader gällande 

användningen och kommunikation inom kanalerna, vilket kommer att förklaras mer 

grundligt nedanför. 

5.2 Hemsida 

 

Figur 1: En del av Polarbröds hemsida (Polarbröd, 2012).  

Figur 1 visar en del hur Polarbröds hemsida ser ut idag, högst upp publiceras bilder med 

nyheter t.ex. nya bröd, till vänster visas inlägg direkt från Facebook och till höger finns fler 

nyheter. Vidare finns här all information gällande företaget. Genomgående på hemsidan är 

att den inte tillåter tvåvägskommunikation där publicerade nyheter och information inte 

tillåter att man kan kommentera dessa direkt på hemsidan.  

Hemsidan är Polarbröds bas inom onlinekanaler där man vill visa upp företaget och de 

olika delarna som ingår i företaget. Hemsidan startades 2003-2004 och innehållet på 

hemsidan är information om bland annat företaget, deras klimatarbete, pressmeddelanden, 

hur du kan söka jobb, eller bara titta på recept med olika bröd. Respondent 2 uttrycker sig: 
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“Det är en landningsplats för oss där vi presenterar företaget både produktmässigt och 

företagsövergripande och försöker ha mycket recept och tävlingar för att aktivera besökarna” 

 

Respondent 1 fortsätter: 

 

“Det är bilden av polarbröd mer på djupet”. 

 

Hemsidan används också för att länka till andra medier som Facebook och Twitter. 

Respondent 1 uttrycker sig:  

 

“Vi länkar dit när det är något vi vill visa upp, läs det här”  

 

Deras hemsida finns idag externt men innehållet på hemsidan sköts av Polarbröd. I 

framtiden kommer hemsidan att ingå i Polarbröds nätverk vilket betyder att de kommer ta 

över driften av den. Man kommer även fortsättningsvis att kontrollera innehållet på 

densamma. Inom Polarbröd avser man att inom en snar framtid designa om hemsidan och 

detta kommer att äga rum när man för över driften av hemsidan till Polarbröd. Respondent 2 

uttrycker sig: 

 

”Webben ja den är… där har vi grejer att göra, vi kommer sätta oss med planeringar längre 

fram. Den har ju funnits i ett par år nu och börjar kanske bli dags att damma av lite” 

 

Syftet med hemsidan är dels för att visa tillgänglighet, att man är transparenta och för att 

berätta om den övergripande verksamheten och deras produkter. Hemsidan används inte så 

mycket i ett säljande syfte utan man har skapat speciella webbsajter för kampanjer. 

Respondent 3 säger: 

 

“Syfte med hemsidan… det är som på något sätt en hygienfaktor, att ha det” 

 

Respondenten ser alltså hemsidan som något man måste ha och inte kan vara utan idag. På 

hemsidan vill de sprida information om bland annat deras produkter, sig själv, tävlingar, 

recept och inspiration. Enligt flertalet av respondenterna så använder man hemsidan i ett 

informationsspridande syfte och således används den inte för att ta emot information mer än 

att presentera kontaktuppgifter till aktuella personer på företaget. Informationen på 

hemsidan riktar sig idag primärt till svenska, det finns även en norsk och finsk motsvarighet. 

Informationen skiljer sig inte mycket mellan de tre olika sidorna mer än språk och om det 

finns unika produkter eller lagar i landet. 

5.2.1 Analys 

Polarbröd presenterar blandad information på sin hemsida om företaget, recept, klimatfrågor 

m.m. som kan kopplas direkt till dem och stärka deras identitet. Att använda hemsidan som 

en informationskanal är något Breitenbach och Doren (1998) samt Halliburton och Ziegfeld 
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(2009) studerat. De menar att företagets webbplats är en informationskanal som har till syfte 

att nå ut med information om företaget och dess produkter. Vidare säger man att hemsidan 

finns för att öka medvetenheten och främja företagets image och varumärkesidentitet, vilket 

Polarbröd använder sin hemsida till. Halliburton och Ziegfeld (2009) beskriver att hemsidan 

kan ses som ett digitalt skyltfönster utåt för företag. Detta stämmer väl med Polarbröds syn 

på hemsidan, vilket uttrycks av Respondent 3 så här:  

 

”Vi har använt hemsidan för att dels visa tillgänglighet, att vi är transparanta, att vi berättar 

vad vi har för verksamhet och var man kan hitta mer information om produkterna”. 

 

På Polarbröds hemsida pratas det mycket om Norrland, den norrländska traditionen och 

många av bilderna är även tagna från samma område, nämligen Norrland.  Detta stämmer 

väl överens med vad Halliburton och Ziegfeld (2009) framför om att webbplatser bör 

integreras i en existerande varumärktesstrategi för att kommunicera ut en enhetlig och stark 

bild av företaget. Företaget har också valt att använda olika språk på hemsidan som är 

anpassade för de länder där företaget har den största marknaden. Det kan man se genom att 

de har en svensk, finsk och norsk hemsida, att ha anpassade hemsidor för olika länder är 

något som framförs av Halliburton och Ziegfeld (2009) som en bra aspekt.  

Slutligen pratar Kaplan och Haenlein (2010) om att det är tydligt att användandet av 

webben har gått mot en mer användargenererat innehåll. Det är något som vi kan se att 

Polarbröd försökt sig på med hemsidan, men att steget inte är taget fullt ut. De har använt ett 

“plugin” på hemsidan där man kan se inlägg från deras Facebook och det går även att dela 

med sig av nyheter och annat material från hemsidan till olika sociala medier. Hemsidans 

funktion och design är dock inte anpassad för användargenererat innehåll då den t.ex. saknar 

möjligheten för användarna att kommentera och föra en dialog direkt på hemsidan.  
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5.3 Blogg 

 

Figur2: Polarbröds blogg (Polarbröd, 2012) 

Polarbröds blogg kan ses i figur 2 och visar hur den ser ut idag. Innehållet på de publicerade 

inläggen behandlar allt från lite tyngre ämnen som företagsövergripande information och 

omvärldsbevakning. Men även en del lättare inlägg som receptkort, tävlingar eller 

produktinformation. Bloggen tillåter tvåvägskommunikation där konsumenterna kan 

kommentera på de inlägg som publicerats. 

Bloggen som representerar Polarbröd finns på deras hemsida och den startades för ett par 

år sedan, det är en kanal som Polarbröd använde sig av för att gå ut med nyheter och 

händelser rörande företaget. Respondent 6 förklarar att denna blogg har en lätt tonalitet och 

syftar till att inte ta ställning, debattera och diskutera inom t.ex. politiska frågor eller dylikt 

som inte direkt rör företaget. Respondent 1 förklarar lite kring syfte och tanke med bloggen: 

 

“Bloggen om vi börjar där, var vårt steg att börja jobba med sociala medier. Att gå åt det 

hållet, berätta saker för andra och få respons på det. Ett sätt för oss att testa det sättet att 

kommunicera. Det skiljer sig väldigt mycket från traditionellt sätt, då tryckte man ut 

information. Jag säger inte att vi gjort det men det är stor skillnad i alla fall. Att man, inte 

som privatperson utan individ uttrycker sig för ett företags räkning på ett helt annat sätt.”   
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Respondent 3 fortsätter: 

 

“Bloggen har ju varit, eller det är ju också ett modernt kommunikationssätt för många 

människor idag och de är på någotvis självklart att vi ska vara med där på något sätt 

eftersom vi är ett modernt företag” 

 

De ville känna på det nya sättet att kommunicera med de nya kommunikationskanalerna och 

eftersom de anser sig vara ett modernt företag var satsningen med en blogg given. Det 

framkommer här att det skiljer sig i hur man kommunicerar på dessa nya kanaler då man nu 

vill involvera användarna, man representerar även företaget på ett helt annat sätt och de har 

tagit bloggen som en läroperiod. Tanken med informationen som publicerades var att de ville 

gå ut med nyheter och omvärldshändelser för att öka transparensen i företaget, få respons av 

användarna och kunna gå ut och bemöta dem. Från början var användningen av bloggen 

frekvent och det gjordes mycket uppdateringar från olika personer med olika inriktningar. 

Informationen som gick ut blev ibland kommenterad men inte ofta. Respondent 2 uttrycker 

sig: 

 

”Vi var ganska effektiva, rätt frekvent ett tag med bloggen. Nu känns det mera som vi jobbar 

mer intensivt med Facebook så har bloggen fått stå tillbaka, en sorts naturlig utveckling”. 

 

Respondent 1 fortsätter: 

 

”Bloggen är för långsam, den passar inte oss” 

 

Idag är bloggen inaktiv och för tillfället görs det inga uppdateringar då den hamnat lite i 

skymundan för andra kanaler, resurshanteringen har flyttats till andra kanaler som de 

arbetar mer frekvent på.  Det diskuteras att det måste göras någonting med bloggen eller 

kanske eventuellt plocka bort den. Tillsvidare kommer kanalen att vara vilande och det 

kommer inte i dagsläget att gå ut mer information där, utan information styrs till andra 

kanaler. De anser att bloggen känns överspelad och att den är för långsam för dem och den 

kommer att få stå tillbaka för de andra kanalerna som känns snabbare och bättre för dem då 

det är där användarna befinner sig. 

5.3.1 Analys 

När Polarbröd startade sin satsning inom sociala medier med bloggen så var det för att de 

ville prova på att använda sig utav sociala medier och tvåvägskommunikation för att föra en 

dialog med sina användare. De ville gå ut med nyheter och omvärldshändelser rörande 

företaget och få respons av användarna för att skapa en dialog med dem. Att starta med 

bloggen för att föra dialog med sina användare var ett bra steg och kan kopplas till det Kwai 

Fun IP och Wagner (2008) för fram om att bloggen är enkel att använda för att publicera 

material och man behöver inte ha stora kunskaper i webbpublicering för att publicera 

informationen på en blogg. Bloggen möjliggjorde interaktion med användarna eftersom 

inläggen går att kommentera och på så sätt kunde företaget få respons och möjligheten att 

skapa en dialog med användarna, vilket var företagets intention. Detta i enlighet med det som 
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Kaplan och Haenlein (2010) för fram om att en blogg är till för att möjliggöra 

tvåvägskommunikation och interaktion mellan företaget och användarna. Vidare kan det 

ovan nämnda om bloggen och möjligheten med tvåvägskommunikation kopplas till det som 

Kaplan och Haenlein (2010) för fram om att bloggen används av företag för att öka 

genomsynligheten i företaget. 

Det framkommer från företaget att kommunikation på de här nya kanalerna har förändrat 

hur kommunikation skett, man uttrycker sig inte som privatperson utan individ för företagets 

räkning. Det kommunicerade materialet influeras då av den individens perspektiv och av mer 

personlig karaktär som även Holmström och Wikberg (2010) för fram att informationen på 

en blogg är av just mer personlig karaktär, samtidigt befinner man sig i en korsning mellan 

personliga reflektioner och professionell kommunikation (Ahuja & Medura, 2010).  

Företaget satsade på bloggen för att de ville känna sig för ute bland de nya medierna, 

informationen som de tänkte sprida var information angående nyheter och händelser som 

rör företaget, här kan man se i enlighet med Nilsson (2010) att man som företag tenderar att 

hålla bloggen på en företagsnivå och att satsningen inte alltid blivit lyckad då användarna 

inte bara vill ha företagsövergripande information.  

En av intentionen med bloggen var att nå ut till användarna för att föra en dialog med dem 

och bygga upp en relation, det är en viktig aspekt som kan kopplas till det som Ahuja och 

Medura (2010) framför att genom användning av blogg kan ett företag bygga viktiga 

relationer med kunderna. Inläggen ska uppmuntra kunderna att engagera sig och få dem 

involverade genom att kommentera (Ahuja & Medura, 2010). Genom observationer har vi 

sett att bloggen har till mestadels handlat om företagsövergripande information och de flesta 

av inläggen har aldrig blivit kommenterade. 
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5.4 Facebook 

 

Figur 3: Polarbröds Facebook-sida (Facebook, 2012) 

Figur 3 visar Polarbröds Facebook-sida. Här kan man se tidigare publicerade inlägg i den så 

kallade “tidslinjen”. Inläggen varierar inom recept, tävlingar och delade länkar. 

Facebook var det andra steget efter bloggen som Polarbröd valde att ta mot sociala medier. 

Den liknar deras hemsida i stort men på Facebook kan företaget ha en mycket bättre, enklare 

och snabbare dialog med sina fans genom att de kan kommentera och göra inlägg. 

Respondent 4 säger:  

 

”Facebook är som en liten spegling av webben kan man säga, men med en tätare dialog” och 

”Facebook är det ställe där vi har tätast dialog med kunderna”. 

 

De lägger även upp bilder och har olika former av frågor, recept, kampanjer och tävlingar 

på sin Facebook-sida. Polarbröd startade upp sin Facebook-sida i februari 2011 där man 

hade målet att ha 3000 fans. Polarbröds Facebook-sida har idag ca 11 000 fans/följare.  
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Syftet med Polarbröds Facebook-sida är att företaget vill föra en dialog med vad de väljer att 

kalla “brödälskare”, d.v.s. Polarbröd-fans, vidare vill de också stärka varumärket genom 

Facebook. Respondent 2 uttrycker sig:  

 

“Syftet med Facebook är att vi vill knyta anhängarna närmare till oss och ha en dialog och 

kunna visa vår del som innefattar vår kärlek till bröd och innovativa lösningar med 

norrländska lösningar. “ 

 

Respondent 4 fortsätter och framför följande gällande syftet med Facebook: 

 

”Framförallt två syften: Ett: vara ute och synas, stärka varumärket. Att vara i en sådan kanal 

där mycket av målgruppen är yngre. Facebook-vana människor. Relativt billig om man 

jämför med gammelmedia. Två: Svara på saker ganska snabbt, allt från problem till frågor. 

Det är enkelt att svara över Facebook om någon har problem eller undrar någonting. Det går 

fort och behöver inte bli någon omväg. (…) och i slutändan ska det väl generera mera kunder 

som köper bröd och ett bättre resultat”. 

 

Man har aktivt valt en mildare ton på Facebook och de upplever att detta passar deras fans 

väldigt väl, som respondent 1 säger: 

 

”Vi har en väldigt god ton, en snäll ton. Vi är inte kaxiga, sticker inte ut, leker experter eller 

något. Det passar våra fans väldigt väl”. 

 

Vidare säger de att tanken är försöka svara på varje fråga eller inlägg inom en timme för att 

hålla en väldigt snabb svarsfrekvens. I framtiden hoppas Polarbröd att antalet fans gärna bli 

fler och att man får en ökad interaktion på Facebook. Det framgår dock att Polarbröd inte 

jobbar aktivt för att öka antalet anhängare på Facebook. Det vill säga att de förhåller sig 

ganska passivt i dagsläget för att locka fler användare till kanalen och väljer istället att 

fokusera på de användare som redan finns. 

Facebook används likt hemsidan för att sprida information men med skillnaden att även 

ta emot information. Den information som man vill sprida är exempelvis produktlanseringar, 

recept, allmän information om företaget eller aktiviteter som man gör inom organisationen. 

Respondent 1 säger följande om vad som publiceras på Facebook: 

 

”Varje gång vi gör något specifikt så länkar vi det och informerar att det sker”. 

 

Här menar respondent 1 att information kan länkas från i stort sett vart som helst. Antingen 

Polarbröds egen webbplats om det gäller företagsnyheter eller recept men även utomstående 

webbplatser om det gäller t.ex. evenemang. Information som Polarbröd skulle vilja ta emot är 

till exempel kommentarer och synpunkter om produkter både befintliga och nya, förslag på 

nya produkter och nya idéer från användarna. Man bjuder in till en diskussion. Respondent 4 

säger: 
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“Facebook fungerar även som ett forum för användarna”. 

 

Även mer ”negativa” frågor som rör bland annat reklamation och kritik tas också gärna 

emot dels för att skapa en bra relation med konsumenterna men även för att förbättra sig 

som företag. I detta fall används Facebook som ett forum för Polarbröd och deras 

konsumenter. 

5.4.1 Analys 

Polarbröd befinner sig på Facebook för att kommunicera och föra en närmare dialog med 

sina konsumenter.  Det framgår att de strävar efter att publicera inlägg som är av intresse 

gentemot företaget eller deras produkter, men även att de aktivt vill engagera användarna att 

framföra sina åsikter och bygga viktiga relationer för att knyta dem närmare. Detta går väl i 

linje med vad Kaplan och Haenlein (2010) framför gällande hur viktigt det är att företag 

anpassar sina inlägg för att föra en dialog av typen tvåvägskommunikation med sina 

användare för att skapa relationer och få deltagarna att delta genom att kommentera. De 

försöker att känna av situationen för att hitta en symbios över hur mycket och hur ofta man 

ska uppdatera. Respondent 1 berättar:  

 

“Man vill inte bomba användarna med information, så att de tänker ‘jag vill inte följa 

polarbröd för det kommer ut fyra inlägg om dagen’. Det vill de inte”.  

 

Carlsson (2009) framför att nå framgång på sociala medier kan kopplas till ett aktivt 

deltagande. Det är tydligt hur viktigt det är för Polarbröd att föra en givande dialog på 

Facebook, både för användare och även dem själva.  

I intervjuerna framgår det att med hjälp utav bland annat sociala medier och Facebook så 

försöker Polarbröd att öka transparensen utåt mot konsumenterna. Detta kan härledas till 

det som Nilsson (2010) och Shih (2009) för fram om att många företag den senaste tiden 

sökt att öka transparensen i företaget och framför att Facebook är en bra plats för att uppnå 

detta. Ett problem som uppstått i och med att Twitter fortfarande är i uppstartsprocessen är 

att Facebook-kanalen fått publicera inlägg som Polarbröd egentligen ville lägga ut på en 

annan kanal. Respondent 1 förklarar:  

 

“Det är därför vi vill ha igång Twitter. För att kunna styra viss del av information dit istället”.  

 

Nilsson (2010) framför dock att ett tydligt målgruppsfokus minskar inom Facebook eftersom 

att det är lättare att nå ut i större grupper. Facebook-profilen har idag över 10 000 användare 

och aktiviteten är väldigt hög. De flesta uppdateringar av Polarbröd får många gilla-

markeringar och kommentarer från användare. Dessa användare har säkerligen ett stort 

antal vänner och med tanke på hur Facebook fungerar idag t.ex. när du som användare 

trycker gilla på ett foto så kommer det publiceras i din logg. Det ökar givetvis 

spridningspotentialen markant och är någonting som är värt att ha i åtanke när man som 

företag publicerar olika saker på sin profil. Samma sak gäller för Twitter. Vidare är ett annat 

identifierat problem hur eller när information ska publiceras. Polarbröd säger sig ha en 
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grundplan för hur man ska sprida information på Facebook men det är ingenting som vi har 

fått ta del av. Respondent 2 säger:  

 

”Jag sitter på den informationen och portionerar sedan ut efter tycke, har arbetat upp en slags 

känsla för i vilken takt och i vilken mix och blandning när det ska läggas ut”. 

5.5 Twitter 

 

Figur4: Polarbröds Twitter-kanal (Twitter, 2012). 

Figur 4 visar hur Polarbröds Twitter-kanal ser ut, här bemöter Polarbröd mestadels inlägg 

och här sprider de ingen information om företaget, nya produkter eller recept, utan har valt 

att än så länge bara bemöta konsumenter som är i behov av hjälp. Twitter-kanalen startades 

som deras tredje sociala mediekanal under hösten 2011. Respondent 3 säger så här om 

Twitter: 

 

”Twitter är ju ett sätt att ha en oslagbar direktkontakt med snabb kommunikation med kunder 

och där de har möjlighet att naturligtvis rycka i vilket ämne som helst som de vill.”  

 

Polarbröd använder sig av en tjänst för att bevaka vad som skrivs om dem på Twitter och som 

meddelar dem när någon gör detta. Genom detta kan Polarbröd gå in och svara, möta eller 

diskutera den aktuella frågan relativt snabbt och enkelt. Twitter skapades just av denna 

anledning att de snabbt ville kunna fånga/plocka upp information, och följa upp/bemöta det 

som skrivs om dem ute på Twitter, och hittar de något som de anser är intressant så kan de 

publicera det vidare i de andra kanalerna. Respondent 2 uttrycker: 

 

“Twitter har vi ju än så länge. Vad ska jag säga, vi bevakar hela tiden. Vi har en tjänst, 

mediabevakningstjänst. Vi har ju hela tiden koll på vad som skrivs om oss i olika kanaler, där 

sitter jag dagligen och scannar igenom och är det något så går vi alltid ut och bemöter.” 
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De ska inom kort starta en riktig satsning med Twitter och inte bara gå in och följa upp det 

som skrivs om dem där ute, utan som Respondent 2 uttrycker sig: 

 

“Som vi nu har tänkt med Twitter är att vi ska gå ut mer aktivt och sprida vårt budskap, det 

är en liten annan målgrupp. Vi tar inte samma saker som på Facebook” och “På Twitter 

kanske vi nämner mer kring hållbarhet, mer affärsövergripande frågor. Lite tyngre ämnen 

men väldigt kort”. 

 

Den nya satsningen på Twitter som Polarbröd tänker göra ska mynna ut i att de ska använda 

sig av den för att hålla en mer allvarligare ton och tyngre ämnen gällande hållbarhet och 

affärsövergripande frågor. Polarbröd vill dela med sig av denna information och annan 

information som de anser vara värd att ta upp. Här tar man inte upp debatter om frågor som 

inte rör företaget eller debattera om dem, man tar inte ställning på olika frågor genom 

diskussion, man gör inte heller politiska inspel om vad de tycker är rätt eller fel. Respondent 

1 säger så här om deras satsning på Twitter: 

 

”Vi kommer vända oss mer till opinionsbildare, där vi kan gå in med dem mer på 

företagsövergripande frågor, exempelvis hållbarhetsfrågan.” 

 

Polarbröd säger att de vill ta mer ärenden med en allvarligare ton på Twitter. Man vill inte ta 

upp frågor och få frågor om brödnjutning och recept utan detta vill man ha på Facebook. 

Man vill istället ta upp mer om företaget och deras ansvar som företag.  

5.5.1 Analys 

När Polarbröd startade sin Twitter kanal blev det den tredje kanalen i ordningen av deras 

sociala mediekanaler. Detta tyckte de var en naturlig väg att gå efter Facebook vilket även 

forskning visar vara en bra väg (Luke, 2009). Författaren skriver att Twitter och Facebook är 

en bra start för företag på sociala medier vilket gör valet av Twitter som det tredje steget ett 

bra val. 

Twitter-profilen började enligt Polarbröd som en kanal som användes bara för att bemöta 

frågor och kritik och fånga in information. När någon skriver något om Polarbröd så bemöts 

det men de initierar inte själv någon diskussion genom att skriva meddelanden som egna 

frågor eller information från dem. Detta stämmer överens om vad Drula (2010) nämner om 

hur företag använder Twitter för att samla in information och övervaka sitt varumärke. På 

Polarbröd ska man nu göra en nysatsning på Twitter som innebär att de ska lägga ut mer 

företagsövergripande information och de kommer i fortsättningen även svara på frågor från 

personer. Dessa olika satsningar med att använda olika strategier för hur de ska använda 

Twitter stämmer överens med studien som Burton  och Soboleva (2011) presenterar. Den 

säger att organisationer själva inte är säker på vad som är den bästa strategin för Twitter. 

Eun Sook och Yongjun (2011) menar att svara på meddelanden och svara dem med 

personliga uttryck ger intrycket att företaget lyssnar på sina konsumenter. Detta kan vi se att 

Polarbröd gör genom att svara på meddelande på ett mer personligt sätt än på ett neutralt 

sätt. Exempel på ett mer personligt svar från Polarbröds Twitter kanal: ”Vi beklagar. Mögligt 
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bröd är aldrig trevligt. Hör gärna av dig till vår konsumentkontakt så ska vi hjälpa dig.”. Detta 

svar på ett meddelande om mögligt bröd är mer personligt än ett neutralt svar som skulle 

kunna gå exempelvis så här: ”Konsumentkontakt har hand om reklamationer. Prata med 

dem.”. 

Polarbröd har lyckats att bibehålla en bra tvåvägskommunikation även fast de inte använt 

kanalen aktivt. Man har svarat på frågor och man har bemött det negativa som har skrivits 

om dem. Något som de hittills inte gör men kommer göra i framtiden är att skapa och initiera 

frågor och diskussioner som både Luke (2009) och Eun Sook och Yongjun (2011) nämner är 

ett framgångsrecept för företag på Twitter. Genom att skapa meningsfulla relationer med 

sina konsumenter har man också uppfyllt det Eun Sook och Yongjun (2011) framför om att 

konsumenter förväntar sig en dialog på sociala medier där företag lyssnar på dem. 

Den nya satsningen på Twitter som Polarbröd tänker göra där man mer kommer prata om 

företagsövergripande frågor och länka saker som de tycker är viktigt är i enhetlig med den 

tidigare forskningen som Eun Sook och Yongjun (2011) skriver om. Den visade på att Twitter 

är ett bra verktyg för att skapa intresse för sitt varumärke eller driva trafik vidare till sin 

hemsida och inte använda den i ett försäljningssyfte. Detta stämmer väl in på Polarbröds 

tanke med Twitter kanalen.  

Det har även framförts att företaget upplever att Twitter är en kanal där man kan ha mer 

företagsövergripande information och en allvarligare ton då det är en annan målgrupp på 

Twitter. Detta stämmer inte överens med det Nilsson (2010) framför att med sociala medier 

minskar fokus på målgruppen eftersom man når väldigt långt. Det kan kanske därför vara 

tvärtom att kanalen borde användas för att föra en mjukare ton. Eftersom inläggen är väldigt 

korta så borde kanske inläggen vara av en mjukare ton för att kunderna ska vilja känna att de 

kan och vill respondera. Om inläggen är allvarligare kanske man drar sig från att beblanda 

sig då man kanske inte upplever att man har en bra åsikt och således främjar man inte att 

skapa relationer som Eun Sook och Yongjun (2011) framför är en viktig aspekt.  

5.6 Jämförelse 

Vi kommer här nedan att ställa kanalerna emot varandra. Då bloggen ej används för tillfället 

och då de har valt att lägga den åt sidan för att arbeta aktivt med andra kanaler så har vi valt 

att fokusera mer på de aktiva kanalerna i denna analys. 

5.6.1 Utifrån företaget  

Tanken med hemsidan är att den ska användas för att sprida information om företaget och 

dess produkter för att öka genomsynligheten i företaget. På Facebook är tanken att de vill 

sprida och ta emot information om företaget. De ska använda sig av en mild ton för att 

kommunicera information som ska vara riktad till användare som gillar brödet, detta för att 

skapa en relation och hålla en dialog med sina konsumenter och på så sätt även ta in 

information och öka genomsynligheten ännu mera. Med Twitter så var första tanken att svara 

på inlägg där de omnämns, följa upp och visa att man är engagerad, det finns även en tanke 

om att föra en lite annorlunda dialog på Twitter i jämförelse med Facebook för att få 

utomstående att engagera sig i inläggen och få dem att följa företaget och dess framtida 

inlägg. Här kommer de ha en allvarligare ton, där de har tänkt gå ut med bl.a. 

företagsövergripande information och tyngre ämnen som t.ex. frågor kring hållbarhet. Även 
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om Twitter inte är i fullt bruk så är tanken här samma som med Facebook att kanalen skall 

användas för spridning och mottagning av information för att skapa samt föra en dialog med 

sina konsumenter och öka genomsynligheten.  Konsumenterna ska snabbt kunna bli bemött 

om det är några funderingar, för om det är någonting negativt som framförs kan ett snabbt 

bemötande i slutändan resultera i nöjdare kunder och således stärka bandet med gamla och 

nya kunder. En gemensam nämnare för både Twitter och Facebook är att de vill skapa och 

utveckla en relation med sina konsumenter och de anser att de olika kanalerna har olika 

målgrupper. 

5.6.2 Analys 

Vi har genom observation av hemsidan, Facebook och Twitter funnit att det som företaget 

själv pratar om verkar stämma väldigt bra än om det finns undantag. Hemsidan används för 

att sprida information och öka genomsynligheten i företaget men det finns även möjlighet att 

dela det publicerade materialet till sociala medier, detta har möjliggjorts genom att det finns 

inbyggt delningsfunktioner på hemsidan.  Hemsidan är dock fortfarande en 

envägskommunikationskanal än fast det finns möjlighet att dela inlägg till de nya sociala 

media kanalerna. Hemsidan är inte byggd för tvåvägskommunikation där man kan 

kommentera nyheter eller annat publicerat material direkt. I paritet med sociala 

mediekanalerna Facebook och Twitter är skillnaden att på dessa kanaler kan konsumenterna 

kommunicera med företaget, de kan kommentera och skriva egna inlägg. Detta visar att de 

kanalerna tillåter tvåvägskommunikation medans hemsidan inte i dagsläget gör det. Att 

integrera en äldre informationskanal som hemsidan med en ny social mediekanal framförs av 

Kaplan och Haenlein (2010) som en väldigt bra aspekt eftersom de kompletterar varandra då 

man inte kan se de gamla och de nya kanalerna som två olika utan i konsumentens öga är 

båda kanalerna ett steg i att förbättra företagets bild utåt. En annan bra aspekt är den som 

Smith (2009) framför att det är många som integrerar dessa nya kanaler med de äldre 

eftersom det ger användaren möjlighet att dela innehållet på de sociala medierna för att 

utbilda varandra eller publicera åsikter, således går det att främja tvåvägskommunikation 

genom detta än om det inte är möjligt direkt på hemsidan. 

Företaget försöker i den mån det går använda sig av Facebook för att nå ut till vad de 

kallar brödnjutare för att skapa och upprätthålla relation med dem, men här har vi 

observerat att det även publicerats andra inlägg. Inlägg som fokuserar på att de besökt ett 

forum eller föreläst inför andra som handlar mer om företagsövergripande frågor och hållbar 

utveckling än om deras originella tanke brödnjutning. På Twitter har de inte ännu kommit 

igång med att gå ut med information angående de tyngre ämnena som ska behandla mer 

företagsövergripande information och frågor gällande t ex hållbarhet. Men vi kan se att de 

använder kanalen för att följa upp inlägg där de själva omnämns. I dagsläget kan vi inte 

uttala oss om de följer den originella tanken eller ej gällande den typ av information som de 

tänkt sprida på Twitter. 

 När det kommer till nyttjandet av dessa två sociala medier kanaler så verkar företaget ha 

insett vikten med att finnas där deras kunder finns, sociala medier som Facebook och 

Twitter är en bra plats för att skapa och upprätthålla relationer med sina konsumenter som 

framförs i den relaterade forskningen (Selg, 2010; Eun Sook & Yongjun, 2011). Att det 

publiceras inlägg på Facebook som inte är direkt kopplade till det företaget själv kallar 
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brödnjutning, kan göra det lite tvetydigt för användarna vilken typ av information man 

egentligen valt att prenumerera på. Som Kaplan och Haenlein (2010) framför att ingenting är 

mer tvetydligt än motstridig information.  

Det har även framförts att företaget upplever att Twitter är en kanal där man kan ha mer 

företagsövergripande information och en allvarligare ton då det är en annan målgrupp  på 

Twitter. Detta stämmer inte överens med vad Nilsson (2010) framför att inom sociala medier 

minskar fokus på målgrupp eftersom man når väldigt långt med sociala medier och behöver 

såldes lägga mindre vikt vid målgruppen. Ingen forskning som vi har hittat exemplifierar 

vilken typ av tonalitet man ska ha på de olika kanalerna. Eftersom inläggen är väldigt korta så 

borde kanske inläggen vara av en mjukare ton för att kunderna ska vilja känna att de kan och 

vill respondera. Om inläggen är allvarligare kanske man drar sig från att beblanda sig då man 

kanske inte upplever att man har en bra åsikt och således främjar man inte att skapa 

relationer som Eun Sook och Yongjun (2011) samt Selg (2010) framför är en viktig aspekt vid 

kommunikation på sociala medier. 

5.7 Strategi 

Det framgår att Polarbröd har tagit små kliv när de gäller införandet utav nya typer av 

digitala kanaler. Att börja med en blogg var dels för att Polarbröd ville börja i en liten skala 

men även för att känna att de hade kontroll. Det har alltid genomsyrat företaget att börja i en 

liten skala för att sedan söka sig vidare om företaget känner att de är redo för det. Det är 

tydligt framgående från de flesta respondenter att en strategi är något som krävs för 

onlinekanalerna, åsikterna är dock delade angående om de redan har en strategi eller inte 

angående onlinekanalerna. Exempelvis säger respondent 3 följande: 

 

“Nej inte nedtecknat, inte för digitala medier de gör det inte. Men det kommer att göra det 

väldigt snart, under detta år”. 

 

Respondent 6 fortsätter: 

 

“Mitt svar är nog att vi inte bedömt det som pressande viktigt, eller rättare sagt strategin 

finns, den finns i den tysta kunskapen, i marknadskulturen, i marknadsavdelningen och 

ledningen.”. 

 

Respondent 2 säger så här om en strategi för onlinekanaler: 

 

“Ja vi har ju en strategi för Facebook och nu även Twitter också”.  

 

Respondent 1 fortsätter:  

 

“Ja vi har en strategi för digitala kanaler.” 

 

Polarbröd har en IT strategi som används inom företaget men som inte tar i hänsyn 

onlinekanaler och kommunikation. Respondent 4 pratar om IT strategi: 
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“Det finns en IT strategi, men den belyser och tar upp det strategiska om IT, ren IT. Vi pratar 

hårdvara, mjukvara. Inte kommunikationsstrategi utåt utan snarare informationssäkerhet 

internt.” 

 

På Polarbröd har man funderat hur en onlinestrategi kan se ut. Man pratar om att den skall 

innehålla en slags policy för hur, vad man ska redigera eller ta bort på de olika kanalerna och 

vilken slags roll de olika kanalerna har i förhållande till de andra kanalerna. Praktiska frågor 

som språk, målgrupp och mot vilket land information ska riktas. Vidare framkom det att 

strategin även bör innefatta personer som förknippas med företaget men använder kanalerna 

privat, dock ska den delen av strategin ta upp hur personerna kan eller bör föra sin 

kommunikation, inte vad som ska förbjudas. 

Vidare framkommer det att man inte har en strategi som är ihopkopplad med IT. Det finns 

i stället en övergripande plan för informationsområdet. Man uppger att Facebook och Twitter 

finns nämnda i en så kallad pr-strategi som Polarbröd har upprättat men den är inte 

sammankopplad med IT. 

5.7.1 Analys 

Eftersom de intervjuade personerna på Polarbröd har delade åsikter om de har en strategi 

eller inte och vi inte har kunnat ta del av företagets strategi har det blivit svårt att analysera 

deras strategier. Det vi har observerat är att de inte verkar ha en strategi för sina 

onlinekanaler som är kopplad till den övergripande affärsstrategin. Deras nuvarande strategi 

som de pratar om fokuserar mer på kommunikationssidan av företaget men verkar inte ha 

någon koppling till andra delar av organisationen. Chan och Reich (2007) tar upp detta om 

att organisationer som inte ”alignar” sina strategier presterar sämre än de som gör det. 

Alignment är viktigt för att man ska kunna dra nytta av de fördelar som symbiosen mellan 

strategier ger. 

Vidare förklarar Phillips och Young (2009) att ökat inflytande av Internet och sociala 

medier påverkar utvecklingen hos organisationens alla delar. Man ska noga tänka över sina 

kommunikationsstrategier så att de kan omdefinieras för att möta den nya marknaden. Detta 

har vi sett att Polarbröd blivit tvungna att göra genom att ha specifika delar i sin 

kommunikationsstrategi för Facebook och Twitter. De har även nu blivit tvungna att skapa en 

strategi som de nämner kommer komma inom en snar framtid. Detta stämmer också överens 

med Phillips och Young (2009) syn att det finns argument för att skapa en strategi för att 

hantera sin närvaro online. Polarbröd använder bland annat sin Twitter för att svara på 

frågor och bemöta påståenden m.m. och i och med detta skapa en diskussion som senare kan 

mynna ut i en relation mellan den aktuella personen och företaget. Detta nämner även 

Piskorski (2011) att användarna förväntar sig att när man är ute på sociala medier och att 

företag som presterar bra på sociala medier inte bara pushar ut kommersiella meddelanden. 

Detta gör Polarbröd som genom att inte bara skicka ut kommersiell information utan även 

för en dialog med sina konsumenter. 
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6. Diskussion 

Många företag och organisationer upplever idag problem med att hantera en portfölj med 

olika onlinekanaler. Hur ska man som företag förhålla sig till dem, vilken strategi bör man ha 

för kanalerna är några frågor som alltmer blir aktuella. Vår undersökning har fokuserat på att 

undersöka hur ett företag som står inför dessa frågor hanterar utmaningen med ett flertal 

heterogena onlinekanaler. För att genomföra vår studie har vi studerat ett företag som står 

inför denna utmaning och observerat hur de tänker och agerar inför denna situation. 

Portföljen av onlinekanaler som detta företag använder sig utav innehåller de digitala 

kanalerna hemsida, blogg, Facebook och Twitter. Kaplan och Haenlein (2010) förklarar att 

användning av olika typer av sociala medieplattformar kan vara en givande och lönsam 

strategi för företag, Polarbröd har valt ett bra angreppssätt att hantera flertalet olika 

onlinekanaler genom att börja smått och sedan ge sig ut på de mest lämpade och 

lätthanterligaste kanalerna. Det är dock stora utmaningar och förutsättningar med att 

hantera flera onlinekanaler samtidigt och få dem att samverka. 

6.1 Förslag till förbättringar 

Genom att studera den relaterade forskningen och via de observationer vi har gjort kommer 

vi presentera hur företaget kan gå tillväga för att bli bättre med varje enskild onlinekanal. Det 

finns några saker som företaget skulle kunna tänka på när de initierar och använder sina 

onlinekanaler. En viktig aspekt är att företagen är aktiva och deltar på de sociala nätverk 

samt anpassar sina inlägg för att ha en tvåvägskommunikation (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Tittar vi först på Facebook så har företaget gjort just detta, de har fört tvåvägskommunikation 

med sina konsumenter och har lyckats väldigt bra, skulle man vilja bli bättre och ännu mera 

aktiv kan man aktivera konsumenterna eller de så kallade “fansen” på Facebook för att få 

dem att marknadsföra företaget. Det finns olika exempel på företag som har genomfört 

kampanjer t.ex. att man ska gilla en bild och kommentera för att på det sättet driva trafiken 

till Facebook-sidan. 

På Twitter vill företaget inom en snar framtid vara aktiv och skapa en dialog med sina 

konsumenter och publicera information om företaget och saker som de tycker är viktigt. 

Detta är en bra start för företaget att börja med och är i stora delar enligt med den relaterade 

forskningen. Men den relaterade forskningen säger även att företag ska använda Twitter för 

att skapa meningsfulla relationer med sina följare (Luke, 2009) och genom detta skapa 

mervärde för företaget på sikt. Vidare nämner Eun Sook och  Yongjun (2011) att man borde 

använda Twitter till att marknadsföra sitt företag. Detta gör man inte genom kommersiella 

meddelanden utan genom att skapa eller förstärka bandet mellan varumärket och 

konsumenten som slutligen leder till ökad försäljning. Att skapa eller förstärka relationer 

mellan konsument och företag kommer att spara marknadsföringskostnader för företaget 

(Eun Sook &  Yongjun, 2011) genom att konsumenter pratar om varumärket även utanför 

kontakten mellan företag och konsument. Slutligen nämner Eun Sook och  Yongjun (2011) att 

Twitter är ett bra verktyg för att skapa intresse för sitt varumärke eller för att driva trafik till 

sin hemsida.  

Hemsidans utformning som företaget använder stämmer bra överens med relaterade 

studier. Forskningen påpekar saker som att hemsidan bör användas för att stärka 
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varumärket, förbättra hur man som konsument uppfattar varumärket och för att skapa 

förtroende för företaget (Breitenbach & Doren, 1998; Halliburton & Ziegfeld, 2009). Vidare 

säger den att en webbplats ska innehålla något annorlunda och unikt för att inte tappa 

användarnas intresse för då kommer de mest troligt inte tillbaka till webbplatsen 

(Breitenbach & Doren, 1998). Kaplan och Haenlein (2010) nämner att hemsidor går mot mer 

användargenrerat innehåll och om nu hemsidan ska designas om bör man ha denna aspekt i 

åtanke att innehållet bör bli mer användargenererat.  

Bloggen var enligt företaget en bra start till sociala medier och den har legat lite i 

skymundan sedan de började satsningarna med Facebook och Twitter. Idag är bloggen 

inaktiv och den används inte för tillfället, dock finns den kvar på hemsidan. Om en fortsatt 

satsning med bloggen blir aktuell så måste företag först och främst vara aktiva då ett aktivt 

engagemang ökar interaktionen (Kaplan & Haenlein, 2010). Vidare måste inläggen anpassas 

för att uppmuntra konsumenterna att engagera sig och interagera genom att delta och 

kommentera. Detta i enlighet med den studie som framförs av Ahuja och Medura (2010), 

nämligen att det är viktigt att skapa relationer på bloggen.  Inläggen som publiceras bör inte 

fokusera så mycket på företagsövergripande frågor eftersom konsumenter lätt blir uttråkade 

av sådan information (Nilsson, 2010). 

Här har vi nu fokuserat på varje enskild kanal och det vi kan se är att det finns en viss 

likriktning gällande hur forskning visar att företag ska arbeta med kanalerna. För att lyckas 

så är det en gemensam nämnare att man ska vara aktiv på kanalerna, skapa relationer och 

knyta kontakt med konsumenterna. Utmaningen företag står inför idag är hur man ska 

arbeta på dessa kanaler, få dem att samverka och inte bara fokusera på att bli bättre på varje 

enskild kanal. Vi kommer nu gå vidare och föra en diskussion om möjligheter och 

utmaningar som en portfölj av onlinekanaler medför.  

6.2 Möjligheter och utmaningar med en portfölj av 
onlinekanaler 

Alla kanaler vi studerat används på olika sätt, har olika förutsättningar och 

möjligheter/utmaningar de för med sig. Där en kanal kanske lämpar sig för 

informationsspridning eller i försäljningssyfte och en annan endast är lämplig för att bygga 

relationer och föra dialog med sina konsumenter för att stärka varumärket.  Detta har väckt 

frågor inom företag kring hur de ska förhålla sig till alla möjligheter och utmaningar på dessa 

onlinekanaler och även hur de ska hanteras.  

Polarbröd ansåg att den största möjligheten med ett flertal onlinekanaler var att vara där 

konsumenterna befinner sig och nå blandade målgrupper snabbt och kostnadseffektivt. Det 

nämndes i en av intervjuerna att dessa onlinekanaler var bra för vad en respondent valde att 

kalla ”gerillaaktiviteter”. Med gerillaaktiviteter menades att man använde onlinekanalerna 

för att göra smarta och mindre marknadsföringsprojekt på kanalerna. Detta skiljer sig mot de 

äldre sätten att marknadsföra sig som kostar betydligt mer pengar och riktade sig till stora 

olika målgrupper. Istället kunde man rikta sig mot en stor skara konsumenter för en betydligt 

mindre kostnad. Vidare framkom möjligheten att öka transparensen till företaget, att gå ut 

och kommunicera, följa upp positiva samt negativa saker för att i slutändan skapa relationer 

och knyta konsumenterna närmare företaget.  
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Vi identifierade även en del utmaningar i vår studie. En utmaning var resurshanteringen, 

att det tog många arbetstimmar från andra uppgifter som de ansvariga personerna hade. 

Utmaningen ligger i att kunna föra ett aktivt jobb ute på onlinekanalerna för att öka 

interaktionen och upplevas som ett företag som verkligen försöker föra dialog med 

konsumenter. En annan utmaning är att kunna balansera mängden information över 

kanalerna. Ett företag bör bilda sig en uppfattning om hur mycket information och även hur 

ofta information bör publiceras på kanalerna för att kunna undgå problemet när 

konsumenter upplever att företag publicerar för mycket information. Detta relaterar också till 

vilken typ av information som lämpar sig för en viss kanal då det identifierats att det bör tas i 

åtanke vad som ska publiceras på en viss kanal d.v.s. att i den mån som går, undvika att 

publicera information på fel kanal för att undvika överlappande information som läggs ut 

med det enda syftet att spridas.  

Vidare är en utmaning att bestämma målgruppen, de sociala medierna har en väldigt stor 

spridning gällande vilka personer som nyttjar dem och det blir därav väldigt svårt att kunna 

definiera vad som är målgruppen. Detta påpekar även Nilsson (2010) och menar att 

informationen som sprids har lättare att nå en större målgrupp än den som ligger utanför 

företagets primära. Utmaningen ligger då i att kunna definiera innehåll som har lättare att nå 

större målgrupper för att på så vis kunna öka graden av interaktion. Det är alltså mediets 

lämplighet för det man vill uppnå som ska styra hur man ska tänka kring den, därav ska inte 

fokus enbart ligga på den skara av användare som utgör deras nuvarande målgrupp. 

Företag har inte samma kontroll över sitt varumärke som de hade före Internets tid. 

Därför är en stor utmaning är att snabbt kunna hantera “varumärkeskidnappning”, d.v.s. när 

någon publicerar inlägg under företagets namn med fel uppsåt och därav skadar varumärket. 

Det går i viss mån att förhindra att denna typ av problem blir alltför stor genom att kontakta 

ägaren av kanalen eller att vara snabb med att registrera en användare när en ny kanal dyker 

upp. En utmaning som är svår att få kontroll över är missnöjda konsumenter som exempelvis 

startar smutskastningskampanjer som snabbt kan nå ut till väldigt många personer. 

Polarbröd hade en bra lösning på detta genom användandet av mediabevakningstjänster med 

specifika nyckelord för att kunna hålla reda på vad som skrivs om dem ute på Internet. Sedan 

kan de snabbt ta kontakt med personen och försöka lösa problemet konsumenten upplever. 

Det påpekas också att de personer som sköter kanalen alltid måste tänka till innan de lägger 

ut någon information på kanalerna så att den informationen inte riskerar att skada företaget. 

Det är ett stort ansvar att som anställd sköta ett helt företags profil på sociala medier. 

En utmaning som kunde urskiljas genom vår studie är hur man som företag ska förhålla 

sig till anställda inom företaget som använder onlinekanaler privat, det är inget unikt 

fenomen i och med att de flesta sociala medier i grunden riktar sig mot privatpersoners 

användning. Ska företaget inkludera anställdas användning av sociala medier i en 

onlinestrategi eller inte? Hur ska företag förhålla sig till exempelvis en inflytelserik person 

som förknippas med företaget? Ska deras användning av onlinekanaler ingå i strategin eller 

ska företag förlita sig på att personen använder sig utav sunt förnuft? Det framgår i vår studie 

att man som företag borde inkludera anställdas onlinekanaler som direkt kan förknippas 

med företaget i en strategi. Den ska dock fokusera på vad man kan och bör göra på dessa 

kanaler, inte vad som ska förbjudas.  
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Vi kommer nu gå vidare och föra en diskussion om hur företaget hanterar sina 

onlinekanaler idag. Detta kommer att illustreras genom en modell. Vidare kommer vi att 

diskutera kring hur en strategi för onlinekanaler skulle kunna hjälpa företaget att hantera en 

portfölj av onlinekanaler. 

6.3 Strategi för onlinekanaler 

Vi har med hjälp av vårt resultat från undersökningen kartlagt företagets onlinekanaler. Vi 

har utvecklat denna modell (se figur 5) baserat på hur företaget arbetar och använder sina 

onlinekanaler idag. Vi har konstruerat modellen genom att titta på typen av information som 

presenteras och hur interaktionen mellan företaget och konsumenterna på varje kanal. En 

axel i modellen indikerar typen av information, företagsövergripande eller produktnära och 

den andra axeln indikerar om de haft hög eller låg interaktion med användaren.  

 

Figur 5: Modell över onlinekanalerna idag. Hemsida (H), blogg (B), Twitter (T), Facebook 

(F). 

Hemsidan används till informationsspridning av företagsövergripande information och 

information om produkten. Det är en blandning av företagsövergripande och produktnära 

information så därför placeras den i mitten av stapeln om typen av information. Hemsidan 
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tillåter dock ingen eller väldigt låg interaktion mellan konsument och företag vilket gör att 

den hamnar på en låg interaktionsgrad. Det vi kan se med Facebook och Twitter är att de har 

relativt hög interaktion vilket förmodligen har att göra med att konsumenterna kan 

kommentera och föra en dialog med företaget. Detta medför således att de placeras på den 

högre delen av interaktionsskalan. Tittar man på Twitter vill man på företaget skicka ut 

mycket företagsövergripande information vilket gör att den placeras närmare 

företagsövergripande på stapeln om typen av information. Till skillnad från Twitter så 

används Facebook till informationsspridning av mer produktnära information och hamnar 

således närmare på stapeln om typen av information. När det gäller bloggen så användes den 

till stor del för företagsövergripande information men den innehåller även lite produktnära 

information vilket gör att den hämnar närmare företagsövergripande på stapeln om typen av 

information men närmare mitten eftersom det fanns annan information som kan relateras 

till produkt nära information. Det vi observerat är att det är väldigt få konsumenter som har 

interagerat med dem på bloggen och därför är interaktionen låg. Genom denna modell har vi 

presenterat hur företaget idag hanterar sin portfölj av onlinekanaler och hur det påverkar 

informationsspridningen samt interaktionen. Det finns olika möjligheter och utmaningar 

som en portfölj av onlinekanaler ger ett företag.  

Företag kan använda denna modell som vi har konstruerat för att hantera en del av 

utmaningarna som identifierats  och få en tydligare bild över hur man arbetar med 

information på dessa kanaler. Vi ger förslag på två dimensioner som man kan använda för att 

balansera portföljen av onlinekanaler baserat på vad vi har sett i vår studie av företaget. 

Genom att ha en idé om hur man kan balansera en portfölj av onlinekanaler så kan man 

adressera några av de utmaningar som vi har sett. Genom att använda modellen kan man 

identifiera likriktningarna av den information man sprider och få en tydligare bild över vilken 

information man sprider på de olika kanalerna och hur interaktionen utifrån denna 

information har varit. Den kan således hjälpa företag att nå ut och få en bättre bild över 

utmaningarna genom att balansera och sprida rätt typ av information på lämpligast kanal 

och därav vara effektivare och på så sätt kunna överblicka var man ska lägga resurser. Detta 

kan då vara till hjälp för företag att bli effektivare i användningen av en portfölj av 

onlinekanaler för att kunna nå ut till blandade målgrupper och interagera med dem. 

Modellen fungerar alltså som ett överblickande hjälpmedel för att kunna kartlägga 

onlinekanalernas spridning i den heterogena portföljen för att utifrån den skapa eller 

förändra tidigare lagd onlinestrategi. Hur man kan se på en sådan onlinestrategi och vad den 

innebär för ett företag kommer vi förklara nedan.  

Företaget vi studerade hade ingen onlinestrategi för sin portfölj av onlinekanaler utan 

man hade en kommunikationsstrategi som några av onlinekanalerna var omnämnda i och 

detta är en bra start för att komma fram till en grundlig onlinestrategi. Phillips och Young 

(2009) pratar om att det är viktigt att omvärdera och omdefiniera en 

kommunikationsstrategi för att möta den nya marknaden. Vidare förklarar Phillips och 

Young (2009) att det ökande inflytandet av internet och sociala medier kommer att påverka 

organisationen mer och mer för att snart bli den nya marknaden som företag måste finnas 

på. Det är därför viktigt att skapa en strategi tidigt för att hantera närvaron online som 

omfattar den ovan nämnda nya marknaden som Internet och sociala medier. 
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Kaplan och Haenlein (2010) framför att om företag vill nå ut till så många som möjligt på 

sina onlinekanaler är det viktigt att se till så att kanalerna är i linje med varandra. Det är 

alltså viktigt att inte bara fokusera på själva tekniken och hur man ska använda de olika 

kanalerna utan även tänka mer affärsövergripande och få en form av “alignment” inom 

onlinestrategin gentemot affärsstrategin. Studier gjorda av Chan och Reich (2007) visade att 

företag som hade denna typ av alignment presterade betydligt bättre inom onlinekanaler än 

de företag som inte gjorde det. Det starkaste sättet att skapa konkurrensfördelar kommer 

från en sammanhängande strategi inom företaget (Argyriou et al., 2006).  

Oftast så har högpresterande organisationer en kapacitet att utnyttja och anpassa IT med 

affärsstrategin. Dock visar studier som Sabherwal och Chan (2001) utförde att det inte är 

någon vanlig företeelse inom företag att göra detta trots att flertalet författare och artiklar 

inom området föreslår det för att förstärka affärsframgångar. Om IT är sammankopplad med 

affärsstrategin borde således också onlinestrategin vara detsamma för att undvika problem. 

Piskorski (2011) framför att ett företag som har en bra och framgångsrik social 

mediestrategi kommer att skapa fördelar som gagnar företaget. Studierna visade på att de 

företag som lyckat bäst på sociala medier har sett till att skapa och förbättra relationer vilket 

överensstämmer med vad användarna av sociala medier förväntar sig när de använder dessa 

tjänster. Konsumenterna vill inte bli attackerad med kommersiella meddelanden eller bli 

ignorerad av företaget. Företaget har valt att sprida varierande information beroende på 

vilken kanal de använder sig av vilket har givit goda resultat i form av att de fått många 

följare. De valde att inte bara skicka ut kommersiella meddelanden till kunder utan även 

lyssna på dem och föra en dialog med dem. Att det är ett bra tillvägagångssätt stöds således 

av de studier som Piskorski (2011) har gjort. Vidare går det att se forskning som visar att man 

ska försöka skapa relationer på respektive onlinekanal för att lämpligast lyckas på dem 

(Argyriou, Kitchen & Melewar, 2006; Ahuja & Medura, 2010; Eun Sook & Yongjun, 2011; 

Shih, 2009). 

Det är tydligt hur viktigt det är att kunna föra en bra kommunikation på sina 

onlinekanaler men även hur mycket tyngd som bör läggas på att utforma en bra strategi. Att 

ha tvetydig eller annorlunda information över ett flertal kanaler är något som konsumenter 

kan uppleva som förvirrande. För att kunna föra en bra kommunikation över sin portfölj med 

onlinekanaler krävs det alltså en utformad strategi som täcker in alla kanaler men även 

mappar mot den övergripliga affärsstrategin som ett företag har. 
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7. Slutsatser 

Denna studie började med två kärnfrågor; “Vilka är möjligheterna och utmaningarna med en 

heterogen portfölj av onlinekanaler?” och “Hur kan en onlinestrategi hjälpa företag att 

hantera sin portfölj av onlinekanaler?”. En fallstudie utfördes på ett företag i 

livsmedelsindustrin för att undersöka detta. Fallstudien på företaget lämpade sig väl för vår 

studie eftersom företaget hade en heterogen portfölj av onlinekanaler.  

Genom vår studie har vi identifierat tre stora möjligheter och fem utmaningar med en 

heterogen portfölj av onlinekanaler. Möjligheterna är att kunna finnas där konsumenterna 

är, snabbt och kostnadseffektivt gå ut och möta olika målgrupper samt möjligheten till att 

öka transparensen till företaget. Utmaningarna är att resurshanteringen ökar med fler 

kanaler, att kunna balansera mängden av information över kanalerna, det är svårt att 

definiera en specifik målgrupp, kontrollen över varumärket minskar och hur de anställda ska 

agera när den representerar företaget. 

En onlinestrategi kan enligt vad vi observerat hjälpa ett företag att prestera bättre inom 

onlinekanaler gentemot de som inte använder en onlinestrategi. Att aligna strategierna 

mellan varandra är ett sätt för att öka denna prestation. Genom användandet av en strategi 

kan ett tydligt förhållningssätt skapas mot onlinekanaler och därav kan man undvika 

missförstånd oavsett om det gäller företagets egna eller anställdas onlinekanaler. Vidare har 

vi uppmärksammat att en strategi möjliggör att ett företag kan använda onlinekanalerna på 

ett så nära optimalt sätt som möjligt.  

Vår modell hjälper företag att balansera vilken typ av information man sprider och hur 

interaktiv man är med kunderna. Genom att ta hänsyn till dessa aspekter kan företagen få 

hjälp med att hantera en del av de utmaningar som vi har identifierat. 

7.2 Begränsningar och förslag till framtida studier 

De slutsatser vi har presenterat ovan har sina begränsningar. Vi har bland annat bara beaktat 

två dimensioner som företag kan använda för att balansera sin portfölj av onlinekanaler för 

att kunna adressera de utmaningar och möjligheter vi har sett. Dock är detta bara en första 

studie av detta problem och de två dimensioner vi har identifierat kan förmodligen utökas. 

Det finns andra förutsättningar för studier som adresserar andra kanaler i andra företag och 

även fler kanaler så möjligheten för att identifiera fler dimensioner finns. Med detta i 

beaktningen kan framtida studier fokusera på det ovannämnda men även fokusera 

strategitänkande för onlinekanaler då det idag finns väldigt få studier om detta.  
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