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Abstract 

Digital media in general and social media in particular are becoming more and more 

important to businesses across the globe. It is an effective way to reach out to consumers 

and establish a good relationship with existing customers.  Most companies today use 

digital media in order to market themselves and to establish good public relations. A lot of 

those companies have also realized the enormous marketing capabilities that social media 

provides. However, in spite of the plethora of possibilities that comes with social media it 

can also, in some cases, hinder the companies´ success. In this essay I attempt to come up 

with a framework of strategies for how social media can be used in an effective way for 

marketing and PR. In order to accomplish this, I perform a quantitative study of how a 

dinner-kit company called Middagsfrid and their customers use the interactional features 

of Facebook. Finally, I present a framework of strategies for how social media can be used 

for marketing and PR. 

The study conducted in this essay shows that it is important for companies to be active 

when communicating through social media and to explicitly seek interaction from the 

customers in order to have some control over the message that is being sent out. 

Furthermore, it shows that if a company wants to be a part of the social media-scene it is of 

great importance to do so wholeheartedly and with a plan.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I den digitala åldern vi befinner oss i just nu går utvecklingen av affärsmodeller och 

teknikanvändning framåt i en rasande fart. Detta är en utveckling som inte bara påverkar 

privatpersoner utan gäller även företag som strävar efter att nå ut till så många människor 

som möjligt. Under de senaste åren har social media, så som exempelvis Facebook och 

Twitter, växt fram som ett oundvikligt ämne när kommunikationsstrategier diskuteras och i 

takt med digitaliseringen ökar företags användning av dessa medier. Marknadsföring är bred 

term som innefattar de aktiviteter som tjänar till att minska klyftorna mellan aktörer på en 

marknad (Agndal, Axelsson 2012:39) och Scott M. Cutlip et al. (2006) beskriver PR på 

föjlande vis:  

 

”Public relations is the management function that establishes and maintains 

mutually beneficial relationships between an organization and the publics on whom its 

success or failure depends.” 

 

Idag har sociala medier hunnit bli ett mycket starkt verktyg för både marknadsföring och PR. 

Företag har i och med dessa medier möjlighet att nå ut till stora mängder människor utan att 

behöva spendera lika mycket kapital som tidigare. Nah och Saxton (2013) menar att 

möjligheten för vilken organisation som helst (oavsett hur liten den är) att anta den senaste 

sociala mediatekniken medför en jämnare spelplan. Som företag gäller det att vara medveten 

om möjligheterna och riskerna med sociala medier samt att ha en klar bild över vad man vill 

åstadkomma genom att börja använda sig av dem i marknadsförings- och PR-syfte. Sociala 

mediers interaktiva natur medför stora PR- och marknadsföringsmöjligheter men det medför 

även minskad PR-kontroll över själva meddelandet (Estanyol, 2012).  

Scott M. Cutlip et al. (2006:87) menar att försök att kommunicera med andra och hantera 

den allmänna uppfattningen sträcker sig så långt tillbaka som antiken och att det endast är 

verktygen, nivån av specialisering, kunskapsbredden och ansträngningarnas intensitet som 

är relativt nya. Sociala medier är ett av de senaste verktygen som kan användas för att föra en 

effektiv kommunikation med omvärlden.  Företags ansträngningar inom sociala medier 

medför tvåvägskommunikation i en utsträckning som inte har varit möjlig tidigare. Det ger 

företagen möjlighet att skapa en mer personlig relation med sina kunder och att snabbare 

svara på feedback samt att lösa eventuella problem som dyker upp. Företag och 

organisationer kan i och med sociala medier ha en sorts officiell direktkontakt med sina 

kunder. För att ett företag ska bli framgångsrikt i den digitala åldern vi befinner oss i är det 

mycket mer som ska till än att pumpa ut information till omvärlden. Det är visserligen viktigt 

att nå ut till sina kunder men att bli nådd är kanske ännu viktigare (Carlsson 2011:33). Den 

officiella tvåvägskontakten kan vara både till fördel och till nackdel för företaget beroende på 

hur den används. Trots att enigheten verkar vara i det närmaste total angående att det är 

viktigt för organisationer att kommunicera via dessa kanaler vet vi betydligt mindre om hur 

detta sker.  
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1.2 Problemformulering 

Att använda sig av sociala medier är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att nå ut till 

människor och kan således vara en aktivitet som gynnar företag och organisationer. Olika 

företag behöver dock använda sig av sociala medier på varierande sätt för att vara så effektiva 

som möjligt. Olika företag har skilda målgrupper och skilda relationer med dessa. Således 

behövs alltså även varierande marknadsföringsstrategier inom digital media. Studien i den 

här uppsatsen ämnar kartlägga ett specifikt företags användning av en utav de sociala 

medieplattformarna. Därefter ställs resultatet från studien mot ett antal teorier för att 

komma fram till ett ramverk för hur sociala medier bör användas i marknadsförings- och PR-

syfte. På grund av att organisationer i allmänhet ser så olika ut kan givetvis inte ett specifikt 

företag representera samtliga världens organisationer. Det kan dock representera en grupp 

företag som påminner om varandra vad gäller bransch och målgrupp samt tjäna som en 

grund för den här uppsatsen att ta avstamp ifrån. Vissa företag behöver endast få ut en så 

stor mängd information som möjligt på kort tid och till ett lågt pris. Det kan handla om allt 

från nya erbjudanden och information om nya prissättningar till förändringar inom företaget.  

Andra företag behöver dock etablera en något mer personlig kontakt med sina kunder. Den 

här uppsatsen kommer att fokusera på ett företag av den senare typen. Närmare bestämt ett 

företag som levererar färdigkomponerade matkassar, Middagsfrid. För företag som 

Middagsfrid är det viktigt att vara bra på att läsa av sina kunder och sin omgivning och 

anpassa sig därefter.  Detta är på grund av att företag av den typen tillhandahåller en relativt 

personlig tjänst. När kunder är missnöjda och kommer med feedback är det viktigt att 

Middagsfrid känner av det och agerar för att inte tappa just den kunden samt för att visa för 

andra att de värdesätter samtliga kunder och att de gör det som krävs för att alla ska vara 

nöjda och glada. Den ökade konkurrensen och den allt jämnare spelplanen gör att alla företag 

behöver vara mer noggranna i sitt bemötande av kunder, särskilt inom sociala medier. 

Kunderna vet att de själva är viktigare för företagen än tvärt om (Hammarlind 2001:9) och 

om de inte är nöjda med ett företag är det idag ganska enkelt för dem att gå till en konkurrent 

istället. I den akademiska världen har mycket redan blivit sagt angående effekterna av 

företags användning av sociala medier men vi har fortfarande en lång väg att gå innan vi helt 

förstår oss på dem. Inte minst vet vi lite om hur ett företag kan och bör använda sig av dessa 

mediers interaktiva drag för att utveckla sin verksamhet. Det är just detta som den här 

uppsatsen ämnar belysa. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Att digital media med de sociala medierna i spetsen används av många människor råder det 

knappast några tvivel om. Den största av de sociala medierna, Facebook, används idag av 

över en miljard människor enligt deras officiella hemsida (Facebook 2013). Det råder dock 

delade meningar om hur viktiga sociala medier är ur marknadsförings- och PR-synpunkt. 

Exempelvis finner kommunikationskonsulter sociala medier avsevärt mycket viktigare än vad 
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praktiker som jobbar i organisationer gör (Verhoeven et al, 2012). Synen på dessa medier 

skiljer sig även olika typer av företag emellan, vad gäller relevans och användning. Det är 

knappast möjligt att komma fram till en exakt plan för hur alla världens företag bör använda 

social media inom marknadsföring och PR eftersom skillnader företagen emellan medför 

skillnader i hur den typen av arbete bör bedrivas. Dessutom skulle en uppsats i den här 

storleksordningen knappast kunna täcka det, även om det vore teoretiskt möjlig. Det torde 

dock vara möjligt att komma fram till ett ramverk av strategier för hur den generella grunden 

bör se ut för marknadsföring och PR inom sociala medier. Frågeställningen som den här 

uppsatsen ämnar besvara är:  

 

Hur kan företag använda sig av sociala medier för marknadsföring och PR samt vilka 

möjligheter och utmaningar medför den nya typen av interaktivitet som dessa medier 

innebär? 

 

För att belysa denna frågeställning kommer, i den här uppsatsen, en kvantitativ studie 

bedrivas genom att en grupp underfrågeställningar ställs mot samtliga inlägg på 

Middagsfrids Faceboosida under en viss tidsperiod. Därefter kommer resultatet att 

analyseras och ställas mot de teorier som den här uppsatsen utgår ifrån.  

2 Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning inom angränsande områden. Det första området 

som tas upp är strategier i en digital affärsvärld. Därefter diskuteras digital marknadsföring 

och PR i sociala medier och den utveckling som sker inom det området. Sedan följer 

meddelandekontroll och den sista delen består av teoretiskt ramverk.  

2.1 Strategier i en digital affärsvärld 

Affärsvärlden idag är till stor del digitaliserad. Digitala plattformar som används på rätt sätt 

kan vara mycket effektiva för att stärka ett företag genom reklam, marknadsföring och PR. 

De kan dessutom användas till omvärldsbevakning och är ett bra verktyg för att hålla sig 

uppdaterad angående konkurerande företag och deras produkter och tjänster. Allt eftersom 

att spelplanen digitaliseras ändras även konsumenternas krav och standarder. Idag har 

många konsumenter höga krav på hur de vill att material i media ska se ut: 

 

 ”Konsumenternas krav på medierna är att ständigt leverera mer kreativt, 

underhållande, häpnadsväckande, snyggt, coolt, annorlunda, lärorikt, färskt och spännande 

material” (Hammarlind et al. 2001:5). 

 

När spelplanen ändras behöver även verktygen ändras. En aspekt som är målande för det 

nya affärslandskapet i den digitala åldern är att tiderna som affärer bedrivs på har ändrats. 

På grund av globalisering och teknik pågår nu affärerna dygnet runt (Hammarlind et al. 

2001:9). Digitala medier är ett effektivt verktyg för att de allt mer krävande konsumenterna 

ska kunna ta del av ny information på ett snabbt sätt. Konsumenter idag känner inte bara till 
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att varor och tjänster kan personaliseras i och med digitala medier, de kräver det också 

(Hammarlind 2001:9). För företagen gäller det att försöka hänga med i utvecklingen och inse 

att konsumenterna får större och större makt allt eftersom gränserna mellan konsument och 

producent blir otydligare. 

2.1.1 Enterprise Agility och Sense and Respond 

Enterprise agility handlar om företags förmåga att känna av förändringar i sin miljö och 

snabbt anpassa sig efter dessa förändringar (Overby et al. 2006). En viktig egenskap hos den 

digitala affärsvärlden är att den förändras hela tiden. För att ett företag ska kunna bli mer 

agile är det en bra början att företaget ser till att etablera en sorts kultur som välkomnar och 

uppmuntrar förändring (Mueller-Eberstein 2010:2). Den tekniska utvecklingen går framåt i 

hög fart och i takt med detta ökar även möjligheterna för företag och organisationer att 

marknadsföra sig själva på nya sätt. Emellertid har företag idag allt mindre kontroll över 

vilken information som finns tillgänglig om dem i cyberspace (Kaplan, Haenlein 2010) men 

om de är snabba att reagera vid exempelvis eventuellt missnöje hos kunderna är det möjligt 

att vända det digitala informationsflödet till sin fördel. Företags behov av att vara responsiva 

och lyhörda gäller inte enbart direktkontakt med kunder och hur de svarar på feedback. Det 

gäller även många andra aspekter av den digitala affärsvärlden. Erik Overby et al. (2006) 

skriver på följande vis: 

 

 ” As strategic and operating conditions become increasingly turbulent due to 

factors such as hyper-competition, increasing demands from customers, regulatory changes, 

and technological advancements, the ability to sense relevant change and respond readily 

becomes an important determinant of firm success.” 

 

Det går relativt snabbt och enkelt för ett företags kunder att bidra med feedback. När 

kunder kommer med feedback bör företag sträva efter att uppnå en hög nivå av ”customer 

agility”. Det är vad Roberts och Grover (2012) beskriver som ett företags förmåga att känna 

av och agera utifrån kundbaserade möjligheter för innovation och konkurrensbetonade 

handlingar. För ett företag som saknar förmåga att reagera snabbt på feedback kan detta i 

vissa fall vara förödande eftersom en missnöjd kund ofta blir två missnöjda kunder. Om ett 

företag har en hög nivå på sin agility kan de snabbt agera om det finns en missnöjd kund och 

på så sätt både behålla kunden i fråga samt hindra att kunden sprider dålig reklam om 

företaget till andra kunder. Att veta just vad kunderna behöver är en viktig ingrediens för ett 

företags eventuella framgång. För att nå framgång räcker det dock inte med att veta vad 

kunderna behöver, det är också av stor vikt att företaget agerar utifrån den kunskapen.  En 

organisations kompetens när det gäller att tillfredsställa kunders behov genom effektiva och 

snabba svar är viktig för ihållande framgång (Jayachandran et al. 2004).  

När informationsflödet ökar blir valmöjligheterna för konsumenterna fler och de behöver 

anstränga sig allt mindre för att kunna ta del av stora mängder information, särskilt inom 

sociala medier. Det samma gäller också de företag som vill nå ut med sina tjänster och 

produkter. Det blir allt lättare för företag att hitta kunder inom rätt målgrupp via olika 

digitala plattformar. Det är dock viktigt för företagen att inse att dagens konsumenter inte 

kan ta in all information som de erbjuds att ta del av via sociala medier. Konsumenter tröttas 
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ut av det ökade informationsbruset samt teknikstressen och de kan inte längre ta emot 

budskap lika enkelt som förr (Hammerlind 2001:9). 

I och med att konkurrensen från andra företag ständigt ökar är det viktigt att etablera bra 

relationer med sina kunder så att de väljer at stanna kvar snarare än att söka sig till något 

annat företag. Angående att etablera relationer inom marknadsföring skriver Grönroos 

(1997) på följande vis: 

 

”Establishing a relationship, for example with a customer, can be divided into 

two parts: to attract the customer and to build the relationship with that customer so that the 

economic goals of that relationship are achieved.” 
 

Det räcker alltså inte med att locka till sig nya kunder. För att få dem att stanna kvar är det 

viktigt att bygga upp en relation med dem. De måste kunna känna att företaget bryr sig om 

vad kunderna säger och att företaget har en förmåga att anpassa sig. 

2.2 Digital Marknadsföring och PR i sociala medier 

Varje aspekt av informationsutbyte påverkas av den teknologiska revolutionen (Brown 

2009:4). Sociala medier spelar just nu en viktig roll inom den revolutionen och de är ett 

mycket effektivt marknadsförings- och PR-verktyg. Sociala medier innebär utmärkta 

plattformar för att synas som företag och knyta starka band med kunder. När det pratas om 

just marknadsföring och PR är det dock viktigt att komma ihåg att det finns många skillnader 

mellan hur det kan bedrivas inom sociala medier och de traditionella sätten. För någon som 

är van vid traditionell marknadsföring kan kommunikation via sociala medier kännas 

främmande (Carlsson 2011:33). Marknadsföring inom sociala medier innebär att vissa saker 

skiljer sig markant från traditionell marknadsföring och det samma gäller PR. Inom sociala 

medier är det möjligt att bygga upp en helt ny typ av relation med sina kunder på grund av 

den tvåvägskommunikation som har kommit att bli så karakteristisk för den typen av media.  

Idag är många företag aktiva inom sociala medier och det finns en mängd företag som gör 

bra ifrån sig och som använder dessa medier på ett sätt som gynnar både de själva och deras 

kunder. Det går dock även att se många företag som använder sig av exempelvis Facebook 

tillsynes helt utan en generell plan eller engagemang. För att använda sociala medier på ett 

effektivt sätt är det av stor vikt att det görs på ett genomtänkt sätt. Annars är risken att det 

snarare stjälper än hjälper. Guy Clapperton (2009:11) skriver på följande vis: 

 

 ”…you need to look at social media as a central part of your company and 

something that matters a great deal to you. It needs to be in your business plan and it needs 

to be thought through.” 

 

En vanlig missuppfattning är att sociala medier är gratis, att ett företag kan få massvis med 

nya kunder utan att behöva spendera något (Clapperton 2009:152f). Det är kostnadseffektivt 

ur den aspekten att själva platsen på plattformarna vanligtvis inte kostar något men det krävs 

dock engagemang, kunnande och noggrann planering från företagets sida för att använda 

sociala medier på ett effektivt sätt. 
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Ett område inom sociala medier där det finns en mångfald av både fallgropar och 

möjligheter för företag är kundbemötande.  Om ett företag använder sig av traditionell 

kundtjänst via telefon kan en kund ringa till företaget och ge kritik eller i vissa fall beröm 

direkt i telefonen. När kunden har fått säga det den ville är det sedan upp till företaget hur 

det vill gå vidare. De kan då göra som de anser bäst utan att ha allmänhetens ögon på sig. 

Därefter har de en nöjd eller missnöjd kund beroende på den hjälp kunden har fått. Med de 

öppna kommunikationskanaler sociala medier som exempelvis Facebook medför blir det 

dock något annorlunda. Kommunikationen mellan företag och konsument går ofta snabbt 

inom sociala medier men samtidigt blir den i många fall offentlig. Det gör det möjligt för 

andra att se vilket problem kunden har haft samt vilken hjälp den har fått. Det kan i sin tur 

påverka hur inte bara den påverkade kunden ser på företaget utan även hur andra kunder ser 

på det. I sådana kanaler kan även kunder hjälpa varandra med olika problem (Carlsson 

2011). På så sätt kan antingen nöje eller missnöje börja sprida sig mellan företagets kunder.  

2.3 Meddelandekontroll 

När ägarna av kommunikationsmedlen inte längre kontrollerar innehållet, då måste 

grundprinciperna för marknadsföring ändras (Brown 2009:14). Sociala medier handlar inte 

om envägskommunikation, det handlar om ett slags ge och ta-relation där olika användare 

kan kommunicera med varandra på mer eller mindre lika villkor. När ett företag börjar 

använda sig av sociala medier är det viktigt att de inser att deras relation med sina kunder 

troligtvis kommer ändras till viss del. I kommunikationen mellan företag och konsumenter 

som kan förekomma på de olika sociala medieplattformarna, kan plötsligt kunderna vara 

med och bidra till hur ett givet företag uppfattas av andra användare.  

 

”If the content that people are engaged with is content that they are 

contributing to, if the media that they are consuming allows them to participate, it becomes 

very clear that the rules of engagement have changed” (Brown 2009:14).  

 

Tidigare gällde detta endast människor som befanns sig i en sådan position att de redan 

hade många människor som lyssnade till dem. Nu ser det dock lite annorlunda ut. Även förr i 

tiden var det viktigt att se upp med missnöjda kunder men idag kan en ensam person med 

kunskap om internet nå många människor på mycket kort tid (Hammerlind et al. 2001:21). 

Om en användare idag exempelvis anser att ett visst företags produkter är dåliga kan den 

användaren gå in på företagets Facebooksida och göra sin röst och åsikt hörd. Ju fler fans på 

Facebook det företaget har, desto större effekt får den privata användarens inlägg.  

Den här typen av kontrollförlust har en effekt på hur varumärken och företag uppfattas 

och hur varumärkens identiteter kan styras (Brown 2009:15). Affärsvärldens jättar börjar 

inse att de inte kan konrollera konversationerna angående deras märken som de brukade 

(Brown 2009:17). Det är dock knappast omöjligt att åtminstone delvis kontrollera 

meddelandet, även idag. För att uppnå detta krävs dock kunnande och engagemang från 

företagets sida. Brown (2009:18) menar att dagens organisationer har ett enkelt val att göra. 

De kan antingen ta del i konversationerna där kunderna svarar på det företagen säger, eller 

så kan de hålla sig utanför. Han hävdar dock att om företagen väljer det senare alternativet så 
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innebär det endast att dialogen kommer fortsätta utan dem och att om företagen vill överleva 

så krävs det att de engagerar sig i den (2009:18). 

3 Teoretiskt ramverk 

Sociala medier används flitigt i dagens samhälle. Det är dock inte helt okomplicerat att 

definiera vad sociala medier innebär och vilka typer av tjänster som ska falla under den 

kategorin. Eftersom det dessutom kommer nya websidor varje dag är det viktigt att ett sådant 

kategoriseringssystem även tar kommande applikationer i beaktande (Kaplan, Haenlein 

2010). Något som däremot står klart är att sociala medier medför möjligheter till 

kommunikation som inte fanns förut. Detta gäller alltså inte bara mellan användare som är 

privatpersoner utan även mellan företag och dess kunder. Inom sociala medier så som 

exempelvis Facebook skulle kommunikationsmöjligheterna mellan ett företag och dess 

kunder kunna illustreras som i kommunikationsmodellen nedan. Kommunikationen börjar 

ofta med interaktionstyp ett. Alltså att företaget tar initiativ till interaktion genom att 

kommunicera mot deras kunder som följer dem på exempelvis Facebook. Det är dock inte en 

nödvändighet att kommunikationen uppstår på så sätt. Den kan även börja med 

interaktionstyp två. Nämligen att kunder söker kontakt genom att exempelvis skriva något till 

företaget. När kommunikationen sedan är igång i typ ett och två kommer kund till kund-

kommunikationen i nummer tre automatiskt. Eftersom dialogen som uppstår i 

interaktionstyp ett och två är offentlig berörs även andra användare av den. Därefter kommer 

interaktionstyp fyra som innebär företagets möjlighet att anpassa sig och agera utifrån 

kundernas meddelanden. 

 

 

Bild 1. 

 

3.1 Nummer 1 

Interaktionstyp nummer ett påminner om traditionella företags tillvägagångssätt för att få ut 

information om sig själva till kunderna. Det handlar om att företaget försöker nå ut till sina 

befintliga kunder och även till eventuella framtida sådana. Ofta innebär det att företaget 

pumpar ut fakta, erbjudanden, reklam et cetera till människor för att få upp antalet kunder. 

Det här sättet att nå ut till kunder är alltså i sig inte någonting nytt eller unikt för sociala 
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medier, utan har använts länge. Däremot medför sociala medier en ny kanal för detta som 

innebär att företag att nå ut till människor i realtid och i en utsträckning som inte var möjligt 

tidigare. Det har till konsekvens att företagen får stora möjligheter att få ut information men 

även att de måste vara noggranna med vilken information de sänder ut. Användare av sociala 

medier har möjlighet att ta del av massvis med information i sitt dagliga flöde på de olika 

plattformarna och det bidrar till att det kan bli svårt för dem att ta in all den informationen. 

Verhoeven et al. (2012) menar att europeiska praktiker förväntar sig att kommunikationens 

innehåll kommer bli viktigare om och när användandet av sociala medier ökar ytterligare.  

3.2 Nummer 2 

Interaktionstyp nummer två är den där kunder aktivt kommunicerar tillbaka till företaget. 

Den här typen av kommunikation är inte heller någonting banbrytande som har kommit i och 

med uppkomsten av sociala medier. Det är något som sträcker sig mycket långt tillbaka i 

tiden. Traditionella kundrelationer som innefattar kunders möjlighet att komma med 

feedback eller frågor och liknande har under en lång tid varit möjligt genom exempelvis 

telefonbaserad kundtjänst. På senare tid har även detta gällt exempelvis email och 

chattjänster på företagens hemsidor. Cohen och Levinthal (1990) menar att en firmas 

förmåga att inse värdet av ny extern information och att använda det i kommersiella syften är 

av stor vikt för dess innovativa färdigheter. Interaktionstyp nummer två i modellen är ett 

mycket effektivt hjälpmedel för företag och organisationer att ta del av extern information 

och bör således inte försummas av företagen. Där har alltså kunderna möjlighet att ha 

direktkontakt med företagen och kan komma med synpunkter eller förslag och liknande. Om 

företaget är uppmärksamt har de då möjlighet se vad deras kunder tycker utan att behöva 

göra stora undersökningar exempelvis. Det kan i vissa fall vara tillräckligt att hålla sig 

uppdaterad på vad kunderna skriver på Facebook.  

3.3 Nummer 3  

Den tredje interaktionstypen är något som i viss utsträckning skulle kunna ses som nytt och 

unikt för sociala medier. Det är den typen av kommunikation som uppstår mellan kunder 

som finns på Facebook. Fenomenet ”word of mouth” är vad Brown et al. (2007) beskriver på 

följande vis: 

  

 ”WOM is a consumer-dominated channel of marketing where the sender is 

independent of the market.” 

 

I och med sociala medier kan word of mouth -fenomenet tas till nya höjder. Inom sociala 

medier kan information om aktiviteter spridas till människor som användaren inte ens hade 

tänkt skulle kunna ta del av informationen. När en kund exempelvis ”gillar” något eller för en 

öppen dialog med ett företag på Facebook kommer användarens vänner troligtvis kunna ta 

del av det i sitt flöde. Detta medför en mängd konsekvenser och möjligheter för företagen i 

fråga. Sociala medier har på det här sättet till följd att exempelvis kunder som befinner sig i 

liknande situationer kan få kontakt med varandra. De kan då till exempel få hjälp av 

varandra om det är någon av företagets tjänster eller produkter som inte fungerar som det 
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ska. I kommunikationen mellan företag och kund inom sociala medier kan själva dialogen 

också vara ett viktigt marknadsförings-verktyg för företaget. Om dialogen är givande och det 

är evident att företagets medarbetare är tillmötesgående och hjälpsamma så tjänar själva 

dialogen som reklam för företaget. Kommunikation i form av word of mouth är en stor del av 

alla konsumentinteraktioner på internet (Brown et al. 2007). Inom sociala mediers öppna 

kommunikationskanaler går den formen av kommunikation inte bara snabbt, den kan 

potentiellt även nå en enorm mängd människor. 

3.4 Nummer 4   

Den fjärde interaktionstypen är den som bedrivs internt inom organisationen efter att 

dialogen med kunden har avslutats. Det är här företaget själva beslutar om hur de ska gå till 

väga med situationen de befinner sig i. Ett företag som är aktivt på Facebook idag har alltså 

stora möjligheter att hålla sig uppdaterade på vad deras kunder säger och tycker. 

Utomstående kuskapskällor är ofta mycket viktiga för innovationsprocessen (Cohen, 

Levinthal 1990) men det räcker inte med att ta del av informationen. När ett företag vet vad 

dess kunder tycker och tänker så är det upp till de som arbetar på det företaget att göra 

någonting åt det. Vad kunderna än tycker så måste beslut fattas inom företaget angående hur 

de ska göra i framtiden.  För att komma fram till detta används interaktionstyp nummer fyra. 

4 Metod och Material 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av de metoder som använts i samband med den här 

uppsatsen.  

4.1 Generell metod 

Holme, Solvang (1991:13) menar att en metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och 

komma fram till ny kunskap. Under arbetet med den här uppsatsen har en kvantitativ studie 

använts för att analysera företagets Facebookflöde. Innan det gjordes användes dock en 

kvalitativ metod i form av en intervju med en representant från företaget studien handlar om.  

 

4.1.1 Metodansats 

Kvantitativ metod handlar om att undersöka ”hur mycket” eller ”hur många” (Hartman 

1998:173) Det är en metod som ämnar undersöka något genom att studera en stor mängd 

material utan att gå ner för djupt i de olika studieobjekten. Den här typen av metoder går ut 

på att ge variabler ett siffervärde och sammanställa information. När en kvantitativ metod 

bedrivs ställs frågan om i vilka kvantiteter någonting finns (Hartman 1998:173) Jämfört med 

kvalitativa metoder är kvantitativa sådana mer formaliserade och strukturerade (Holme, 

Solvang 1991:13)  

Det är mycket svårt att bedriva helt objektiva studier och detta gäller i allra högsta grad 

även vid användandet av kvantitativa metoder. Holme och Solvang (1991:31) menar att en 

värderingsfri och objektiv samhällsvetenskap inte är möjlig. Selektivitet och avstånd i 

förhållande till informationskällan kännetecknar den kvantitativa metodens upplägg och 

planering (Holme, Solvang 1991:13).  



10 
 

4.2 Företaget som har studerats 

Företaget som har studerats i och med denna uppsats är Middagsfrid. Det är ett svenskt 

företag som tillhandahåller en matleveranstjänst där kassar med mat körs ut till kunderna 

tillsammans med recept för ett visst antal middagar. Själva affärsidén går ut på att kunderna 

varken ska behöva åka och handla maten själva eller fundera på vad de ska äta till middag 

utan istället bara laga den hemkörda maten utifrån det medföljande receptet. Enligt deras 

hemsida (Middagsfrid 2013) var middagsfrid först i Sverige och troligtvis även världen med 

den affärsidén men har idag ett flertal konkurrenter. Bortsett från Sverige är Middagsfrid 

också aktiva i ett flertal andra Europeiska länder och nu har deras affärskoncept även spridit 

sig till andra sidan Atlanten. New York Times skrev en artikel i februari 2013 om den nya 

trenden som just nu sveper över Amerikas Förenta Stater. Det är ett koncept de kallar ”The 

dinner-kit business model” och i artikeln anges Middagsfrid som det företag som var först 

med det affärskonceptet (Moskin 2013).  

Middagsfrid är ett fördelaktigt företag att fokusera den här studien på av flera 

anledningar. Då de var det första företaget på marknaden av sin typ, har de haft en exklusiv 

position att lära känna sina kunder och utveckla en unik relation med dem. En annan aspekt 

som bidrar till Middagsfrids lämplighet för studien är deras aktiva närvaro inom digital 

media i allmänhet och sociala medier i synnerhet. 

Precis som de flesta andra företag står Middagsfrid inför många utmaningar i den snabbt 

förändrande, digitala affärsvärlden. Middagsfrid har många konkurrenter inom samma 

affärsområde och bland dessa finns exempelvis Linas Matkasse som utgör ett av hoten. Trots 

att Middagsfrid utsågs till bäst i test och bästa smak när Aftonbladet (Munck 2012) och 

Sporthälsa (Sporthälsa 2012) utvärderade företag av Middagsfrids typ verkar ändå 

konkurrensen de olika företagen emellan vara hård.  

Middagsfrid är ett företag som verkar ha en förståelse för värdet i att vara aktiv inom 

sociala medier. Med ca 2000 följare på twitter, ca 5600 fans på Facebook och hela ca 72000 

sammanlagda visningar på sin kanal på Youtube kan vi konstatera att de är flitiga användare 

av sociala medier. Deras hemsida är välstrukturerad samt visuellt tilltalande och där är det 

enkelt att få en överblick över företaget och vilka tjänster de erbjuder. Det finns dock, även 

hos ett företag som Middagsfrid potential för förbättring vad gäller att marknadsföra sig själv 

via sociala medier. De har, som nämnt ovan, i dagsläget ca 5600 fans på Facebook och vid en 

första anblick kan det verka vara en stor mängd följare. Ställer vi det i perspektiv mot 

konkurrenten Linas Matkasses ca 35000 fans på Facebook, känns Midddagsfrids följe dock 

inte längre lika massivt. Ett annat område som är intressant är Middagsfrid på Youtube. Om 

vi ser till Middagsfrids egna Youtube-kanal ser vi att deras sammanlagda visningsstatistik 

övergår 72000 medan de endast har 37 användare som prenumererar på kanalen. På 

Instagram däremot är Middagsfrid relativt nya och har i skrivande stund 103 följare och 

sammanlagt 58 foton. 

I den här uppsatsen ligger huvudfokus alltså på företaget Middagsfrid och deras 

interaktion med sina kunder på Facebook. Middagsfrid är ett företag som är aktiva på många 

olika digitala medieplattformar och som har en förståelse för att sociala medier är ett 

effektivt verktyg för att synas. När det var dags att skaffa sig information om företaget 

intervjuades dess grundare. Att intervjua grundaren för företaget var mycket fördelaktigt 
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eftersom att hon givetvis har varit med från början och att hon känner företaget utan och 

innan. För att sedan få en överblick över hur Middagsfrid använder sig av sociala medier för 

att interagera med människor gjordes en kvantitativ studie av deras Facebookflöde. I den 

studien analyserades och kategoriserades samtliga inlägg av både kunder och Middagsfrid 

själva under en tidsperiod på fyra månader. Storleken på en uppsats av den här typen hindrar 

från att analysera flödet inom samtliga av de sociala medierna och eftersom Facebook är den 

med flest användare valdes den för den här studien. Om fler inlägg än de som tillkommit 

under de senaste fyra månaderna hade studerats, hade risken varit att analysen skulle blivit 

för ytlig. 

 

4.3 Insamling och analys av data 

Insamlingen och analysen av data från studien som hade bedrivits kom i fyra faser. Den 

första fasen innebar en intervju som handlade om att få en förståelse för Middagsfrid och 

deras visioner och mål. Anledningen till att den första fasen utformades på så sätt är att en 

kvalitativ intervju var det enda sättet att undersöka interaktionstyp fyra i 

kommunikationsmodellen ovan. Efter intervjun tog fas nummer två vid och gick ut på att 

förberdeda inför den stora kvantitativa undersökning som skulle äga rum i fas nummer tre. 

Fas nummer tre var alltså huvudstudien som ämnade kartlägga Middagsfrids- och deras 

kunders användning av Facebook. När den var klar inleddes fas fyra som gick ut på att 

analysera den data som hade kommit fram. 

Fas 1 Att förstå middagsfrid: Anledningen till att en intervju bedrevs med en representant 

för Middagsfrid var att försöka få en djupare förståelse för företaget som organisation och 

deras arbete samt hur de själva ser på användandeav digitala- och sociala medier. Under 

intervjun låg fokus till en början på generell information om företaget och vad som skiljer 

deras organisationer åt, de olika länderna emellan. Därefter gled fokus istället in på 

detaljnivå om hur företaget använder sociala medier och hur det skiljer sig från 

organisationerna i de olika länderna.  Intervjun hade en mall och var således semi-

strukturerad samtidigt som den tilläts att flöda.  

Fas 2 Preliminärkodning: För att en effektiv analys av Middagsfrids Facebookflöde skulle 

kunna bedrivas krävdes först en del förarbete. Det arbetet innefattade framtagandet av en 

tidsram för analysen och en preliminärkodning. Tidsramen behövde tas fram för att veta hur 

lång tidsperiod som det var lämpligt att analysera. För kort tid hade troligtvis inneburit en 

avsaknad av representativitet och om tidsramen hade varit för stor skulle uppsatsens omfång 

ha gjort att analysens djup var skulle få minskas. Det hade i sin tur medfört en reducerad 

vetenskaplig vederhäftighet. Preliminärkodningen gick ut på att testa de kategorier som hade 

tagits fram och se till så att de svarade på mina underfrågeställningar.   

Fas 3 Analys av Facebookflöde: Den kvantitativa delen av studien innefattade alltså en 

analys av Middagsfrids Facebookflöde. Analysen kom i två delar då både Middagsfrids egna- 

och deras kunders inlägg på Middagsfrids sida analyserades. Första delen av analysen 

innebar att samtliga inlägg som Middagsfrid har lagt upp sedan fyra månader tillbaka 

analyserades och ställdes mot en grupp variabler för att sedan kategoriseras. Kodningens 

kategorier såg ut på följande vis: 
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Kategorier beträffande Middagsfrids inlägg 

1. Vilken typ av inlägg är det? 

Bild 

Text 

Annat. (Exempelvis en länk till en video eller annan hemsida.) 

 

2. Eftersträvar Middagsfrid interaktion på ett uppenbart sätt genom detta inlägg? 

Exempelvis genom att ställa en fråga, uppmana andra till att gilla/kommentera 

eller dela inlägget.  

 

3. Hur många likes har inlägget? 

 

4. Hur många har delat inlägget? 

 

5. Vilka typer av kommentarer har inlägget fått?  

Antal ”positiva” kommentarer (Exempelvis att någon kommer med beröm eller 

liknande): 

Antal ”neutrala” kommentarer (Exempelvis att någon ställer en fråga utan 

utryck av åsikt): 

Antal ”negativa” kommentarer (Exempelvis att någon kommer med kritik eller 

liknande): 

 

Under kategori fem fick en subjektiv bedömning av författaren av den här uppsatsen göras 

för att avgöra vad som uppfattas som en positiv, neutral eller negativ kommentar. 

Riktlinjerna för detta var att kritik eller utryck för missnöje skulle klassas som negativt och 

exempelvis en fråga som till synes var utan känslomässig laddning skulle ses som neutral. 

Beröm och liknande samt kommentarer som bidrog till en allmänt aktiv och gynnsam dialog 

klassades dock som positivt. 

Kategorierna såg ut som de gjorde för att kunna skapa en bild av vilken typ av inlägg som 

Middagsfrid oftast väljer att kommunicera via, hur responsen från kunderna ser ut och i 

vilken utsträckning interaktivitet eftersträvas.  

Den andra delen av Facebookanalysen gick till på ungefär samma sätt men handlade 

istället om kunders inlägg på Middagsfrids Facebooksida. För undersökningens effektivitets 

skull betraktades samtliga som har ”gillat” Middagsfrid på Facebook och således kan ta del av 

aktiviteten på Facebooksidan som Middagsfrids kunder. Sociala medier handlar i stor 

utsträckning om tvåvägskommunikation. Ergo hade det känts orimligt att endast analysera 

den information som Middagsfrid själva pumpar ut på sin Facebooksida. För att ta reda på 

hur Middagsfrids kunder använder företagets Facebooksida och hur Middagsfrid därefter 

svarar på det gjordes alltså en kategorisering av kunders inlägg på sidan. Även här sträckte 

sig analysen över fyra månader tillbaka. Vid analys av kunders inlägg användes samma 

bedömning av vad som betraktas som positivt, neutralt eller negativt som den som nämns 

ovan. De olika kategorierna såg ut på följande sätt: 
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Kategorier beträffande kunders inlägg 

1. Kan inlägget beskrivas som: 

Positivt (Exempelvis att någon kommer med beröm eller liknande) 

Neutralt (Exempelvis att någon ställer en fråga utan uttryck av åsikt) 

Negativt (Exempelvis att någon kommer med kritik eller liknande) 

 

2. Responderar Middagsfrid?(Alltså genom att kommentera eller trycka på like) 

 

3. Gillar någon annan? (alltså inte Middagsfrid) 

 

4. Kommenterar någon annan (alltså inte Middagsfrid) och hur ser dessa kommentarer 

ut? Antal positiva: 

Antal neutrala: 

Antal negativa: 

Samma definitioner positivt, neutralt och negativt som ovan gäller. 

 

Som nämnt ovan kan sociala medier tjäna mycket väl som ett verktyg för att öka ett företags 

nivå av ”customer agility”. För att det ska vara möjligt krävs att företaget tar in det kunder 

säger och att de ibland agerar därefter. När kommunikationen blir offentlig är det dock även 

viktigt att företaget visar andra kunder (både befintliga och eventuella framtida) att de 

engagerar sig när en kund skriver något.. Därför var det viktigt att se huruvida Middagsfrid 

svarar på kunders inlägg eller inte. På grund av detta och för att se vilken typ av inlägg 

kunderna brukar göra samt hur inläggets ton påverkar det följande kommentarerna var 

kategorierna angående kundernas inlägg utformade på det viset. 

Fas 4 Sammanställning: I den fjärde fasen ställdes informationen samman och 

analyserades. Informationen som hade samlats in ställdes i förhållande till det teoretiska 

ramverket och analyser tvärs över frågeställningarna gjordes. Allt detta gjordes för att kunna 

komma fram till empirsikt grundade slutsatser.  

4.3.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna i studien utförs och hur noggrant informationen 

bearbetas. Validitet handlar om vad som mäts och om detta är utklarat i frågeställningen. 

(Holme, Solvang 1991:167). Reliabilitet och validitet handlar till stor del om att en 

undersökning ska vara relevant och att det ska kunna gå att lita på resultatet. Holme och 

Solvang (1991:167) skriver att det är en naturlig målsättning för alla undersökningar att ha så 

pålitlig information som möjligt. Detta var givetvis målet även med studierna som bedrevs i 

och med den här uppsatsen. Om informationen skulle haft en låg nivå av pålitlighet så skulle 

den givetvis inte kunna belysa frågeställningen på ett bra sätt (Holme, Solvang 1991:167).  

4.3.4 Metoddiskussion 

I arbetet med den här uppsatsen har jag valt att använda mig av en kvantitativ undersökning 

för att analysera Middagsfrids Facebookflöde. Den kvantitativa metoden, som har den 

positivistiska vetenskapsteorin som bakgrund, betonar att de företeelser som studeras är 
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något som kan observeras (Hartman 1998:14f). Det är en metod som passar mycket bra för 

att uppnå målet med undersökningen, nämligen att analysera de olika typerna och nivåerna 

av interaktivitetet på Middagsfrids Facebooksida. Det är dock viktigt att skaffa sig en bra 

förståelse för företaget som studeras och därför bedrevs en intervju innan analysen av 

Facebookflödet ägde rum. Intervjun hölls med grundaren för Middagsfrid innebar en 

kvalitativ undersökning. Sådana undersökningar karakteriseras av försök att förstå hur 

människor upplever sig själva och sin omgivning och den har hermeneutiken som grund 

(Hartman 1998:15).  

4.4 Metodverktyg 

Frågeställningen som den här uppsatsen utgår ifrån kan ses som någonting stort och 

komplicerat att besvara. Det är givetvis i svårt att, på ett effektivt sätt, analysera hur ett givet 

företag bedriver sitt arbete med sociala medier utan att dela upp analysen i mindre delar. 

Just av den anledningen har analysen brutits upp i underfrågeställningar. Dessa 

underfrågeställningar besvarades sedan genom att den kvalitativa undersökningens variabler 

ställdes mot inläggen på Facebooksidan. För att öka den vetenskapliga kredibiliteten 

kopplades de underfrågeställningar som togs fram till teorierna som den här uppsatsen tar 

avstamp ifrån. 

För att underfrågeställningarna ska kunna hjälpa till att besvara huvudfrågeställningen 

har det teoretiska ramverket fungerat som ett analysverktyg då frågorna utformats med 

koppling till kommunikationsmodellens tre första interaktionstyper. Detta gjordes för att få 

en klarare bild av hur Middagsfrids kommunikation med allmänheten ser ut. Därigenom var 

det möjligt att få en inblick i vilka delar av Middagsfrids sociala medieanvändning som 

fungerade bra och vad som möjligen skulle kunna förbättras. Underfrågeställningarna har 

alltså koppling till kommunikationsmodellen och de utgår även från de teoretiska begrepp 

som tas upp tidigare i uppsatsen. Dessa begrepp är strategier i en digital affärsvärld, 

marknadsföring och PR i sociala medier och meddelandekontroll. Sålunda har 

underfrågeställningarna utformats på följande vis: 

 

Underfrågeställningar: 

 
a) Hur aktiva är Middagsfrid och deras kunder? 

 

b) Hur aktivt responderar Middagsfrid på sina kunders inlägg? 

 

c) Vilken huvudsaklig ton (positiv, neutral eller negativ) har kunders svar på 

Middagsfrids inlägg? 

 

d) Söker Middagsfrid interaktion? 

 

e) Vad får interaktionssökandet för effekt på dialogen? 

 

f) Vilken huvudsaklig ton har Middagsfrids kunders egna inlägg på Facebooksidan? 
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g) Hur påverkar tonen i kundernas inlägg de andra kundernas engagemang och 

kommentarer på dessa inlägg? 

Underfrågeställningarnas koppling till kommunikationsmodellens tre första 

interaktionstyper och vilken fråga som undersöker vilken typ skulle kunna illustreras på 

följande sätt:  

 
Underfrågor Interaktionstyp 1. 

Organisation till 
kund 

Interaktionstyp 2. 
Kund till 
organisation 

Interaktionstyp 3. 
Kund till kund 

a) X X  
b) X   
c)  X  
d) X   
e) X X  
f)  X  
g)  X X 

 

4.4.1 Variabler 

För att kunna besvara dessa underfrågeställningar togs ett antal variabler fram som sedan 

ställdes mot varje enskilt inlägg av både Middagsfrid och dess kunder på Facebooksida inom 

testperiodens ramar. Variablerna som har utformats för att besvara de olika underfrågorna 

ser ut på följande sätt: 

 
a) Hur aktiva är Middagsfrid och deras kunder? 

Variabel 1: Hur många inlägg har gjorts av Middagsfrid och deras kunder på Facebooksidan? 
 

 

b) Hur aktivt responderar Middagsfrid på sina kunders inlägg? 

Variabel 2: Responderar Middagsfrid på kundens inlägg genom att kommentera och/eller 

gilla? 

 
c) Vilken huvudsaklig ton (positiv, neutral eller negativ) har kunders svar på 

Middagsfrids inlägg? 

Variabel 3: Vilken ton har kundernas svar på Middagsfrids inlägg? 

 
d) Söker Middagsfrid interaktion? 

Variabel 4: Uppmanar Middagsfrid explicit till interaktion?  
 

 

e) Vad får interaktionssökandet för effekt på dialogen? 

Variabel 5 a: Hur många likes och kommentarer (positiva, neutrala och negativa sådana) får 

Middagsfrid på de inlägg där interaktion inte explicit eftersträvas? 
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Variabel 5 b: Hur många likes och kommentarer (positiva, neutrala och negativa sådana) får 

Middagsfrid på de inlägg där interaktion eftersträvas?  
 

f) Vilken huvudsaklig ton har Middagsfrids kunders egna inlägg på Facebooksidan? 

Variabel 5: Har kundernas inlägg en positiv, neutral eller negativ ton?  

 
g) Hur påverkar tonen i kundernas inlägg de andra kundernas engagemang och 

kommentarer på dessa inlägg? 

Variabel 6 a: Har de andra kundernas kommentarer på ett av kund skrivet inlägg samma ton 

som inlägget som kommenteras?  

 

Variabel 6 b: Hur många likes får kundens inlägg? 

5. Resultat 

I den här delen av uppsatsen presenteras resultatet av studierna som har bedrivits i och med 

den här uppsatsen. Först presenteras resultatet från underfrågorna och därefter följer en 

förklaring på hur Middagsfrid själva ser på användandet av sociala medier och hur de 

bedriver det idag.  Slutligen följer teoretiskt ramverk för praktiskt bruk. 

 

5.1 Underfrågor 

 
a) Hur aktiva är Middagsfrid och deras kunder?  

 

Variabel 1: Hur många inlägg har gjorts av Middagsfrid och deras kunder på 

Facebooksidan under de senaste fyra månaderna? 

 

 

 Antal inlägg 

under fyra 

månader 

Inlägg i snitt 

per månad 

Inlägg i snitt 

per dag 

Middagsfrid 72 18 0,6 

Kunder som 

skriver inlägg 

59 15 0,5 

 

Resultat: Enligt tabellen ovan framgår det att både Middagsfrid och deras kunder torde 

kunna betraktas som relativt aktiva då Middagsfrid själva har gjort i snitt 18 inlägg per 

månad och deras kunder gör i genomsnitt ett inlägg varannan dag. 

 
b) Hur aktivt responderar Middagsfrid på sina kunders inlägg? 
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Variabel 2: Responderar Middagsfrid på kundens inlägg genom att kommentera 

och/eller gilla? 

 

 

Antal inlägg av 

kunder 

Av dessa 

responderar 

Middagsfrid på 

Av kunders inlägg 

responderar 

Middagsfrid på 

59 56 95 % 

 

Resultat:  

Middagsfrid responderar alltså aktivt genom att kommentera eller trycka på gilla-knappen 

vid 95 % av kunders inlägg. Detta torde kunna ses som en hög siffra och inom detta området 

gör Middagsfrid mycket bra ifrån sig även om det fortfarande finns ett litet utrymme för 

förbättring. 
 

 

c) Vilken huvudsaklig ton (positiv, neutral eller negativ) har kunders svar på 

Middagsfrids inlägg? 

 

Variabel 3: Vilken ton har kundernas svar på Middagsfrids inlägg och hur många likes 

får inläggen? 

 

Antal inlägg av 

Middagsfrid 

Antal likes på 

dessa 

Antal positiva 

kommentarer 

på dessa 

Antal neutrala 

kommentarer 

på dessa 

Antal negativa 

kommentarer 

på dessa 

72 731 (10,15 i 

snitt per 

inlägg) 

102 ( I snitt 1,4 

per inlägg) 

29 (I snitt 0,4 

per inlägg ) 

12 

 

Resultat: 

Middagsfrids inlägg får för det mesta en överhängande positiv respons från kunderna. De får 

i snitt lite över tio likes per inlägg och de positiva kommentarerna är många fler än de 

neutrala och negativa tillsammans. 
 

d) Söker Middagsfrid interaktion?  

 

Variabel 4: Uppmanar Middagsfrid explicit till interaktion?  

 

 

Sammanlagda 

antalet av 

Middagsfrids 

inlägg 

Av dessa 

uppmanar 

Middagsfrid 

aktivt till 

interaktion i 

Hur stor del 

av inläggen 

söker 

Middagsfrid 

interaktion i  
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72 13 18 % 

 

Resultat: 

Middagsfrid söker sällan interaktion på ett explicit sätt. Så är fallet endast i 18 % av inläggen. 

 
e) Vad får interaktionssökandet för effekt på dialogen? 

 

Variabel 5 a: Hur många likes och kommentarer (positiva, neutrala och negativa 

sådana) får Middagsfrid på de inlägg där interaktion inte explicit eftersträvas?  

 

Variabel 5 b: Hur många likes och kommentarer (positiva, neutrala och negativa 

sådana) får Middagsfrid på de inlägg där interaktion eftersträvas?  

 

Sammanlagda 

antalet av 

inlägg där 

Middagsfrid 

inte söker 

interaktion  

Detta 

motsvarar 

Antal 

likes 

på 

dessa 

59 

inlägg 

Antal 

positiva 

kommentarer 

på dessa 59 

inlägg 

Antal 

neutrala 

kommentarer 

på dessa 59 

inlägg 

Antal 

negativa 

kommentarer 

på dessa 59 

inlägg 

59 82 % av 

alla 72 

inlägg 

685 

I snitt 

11,5 

per 

inlägg 

29 

I snitt 0,5 per 

inlägg 

13  

I snitt 0,2 per 

inlägg 

10  

I snitt 0,17 

per inlägg 

 
 

 
Sammanlagda 

antalet av 

inlägg där 

Middagsfrid 

söker 

interaktion  

Detta 

motsvarar 

Antal 

likes 

på 

dessa 

59 

inlägg 

Antal 

positiva 

kommentarer 

på dessa 13 

inlägg 

Antal 

neutrala 

kommentarer 

på dessa 13 

inlägg 

Antal 

negativa 

kommentarer 

på dessa 13 

inlägg 

13 18 % av 

alla 72 

inlägg 

112 

I snitt 

8,5 

per 

inlägg 

73 

I snitt 5,6 per 

inlägg  

12 

I snitt 0,92 

per inlägg 

2 

I snitt 0,15 

per inlägg 

 

Resultat: På de 13 inlägg där Middagsfrid explicit söker interaktion finns 73 positiva 

kommentarer. När det ställs i förhållande till de 29 positiva kommentarerna på de 59 inlägg 

där interaktion inte eftersträvas blir resultatet tydligt. När Middagsfrid söker interaktion på 

ett explicit sätt bir resultatet ofta positivt. 
 

f) Vilken huvudsaklig ton har Middagsfrids kunders egna inlägg på Facebooksidan? 
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Variabel 5: Har kundernas inlägg en positiv, neutral eller negativ ton?  

 

Antal inlägg av 

kunder: 

Hur många av 

dessa har en 

positiv ton? 

Hur många av 

dessa har en 

neutral ton? 

Hur många av 

dessa har en 

negativ ton? 

59 20 19 20 

 

Resultat: 

Vid genomgången av Middagsfrids kunders inlägg framgår tydligt att de varierar kraftigt i 

ton. Det är nästan helt jämn fördelat mellan inlägg med positiv, neutral och negativ ton. 

Detta innefattar allt från beröm till enkla frågor och även kritik. 

 
g) Hur påverkar tonen i kundernas inlägg de andra kundernas engagemang och 

kommentarer på dessa inlägg? 

 

Variabel 6 a: Har de andra kundernas kommentarer på ett av kund skrivet inlägg 

samma ton som inlägget som kommenteras?  

 

Variabel 6 b: Hur många likes får kundens inlägg? 
 

Olika typer av 

kunders 

inlägg 

Hur många 

har tryckt på 

gilla-knappen 

på dessa 

inlägg? 

Positiva 

kommentarer 

på dessa inlägg 

av andra 

kunder  

Neutrala 

kommentarer 

på dessa inlägg 

av andra 

kunder 

Negativa 

kommentarer 

på dessa inlägg 

av andra 

kunder 

20 positiva 

inlägg  

14 7 1 2 

19 neutrala 

inlägg 

5 0 7 2 

20 negativa 

inlägg 

41 1 5 18 

 

Resultat: När en kund skriver ett inlägg och detta kommenteras av andra kunder håller de 

andra kundernas kommentarer till största delen samma ton som det ursprungliga inlägget. 

Allra tydligast är dock detta vid inlägg med vad som kan klassas som negativ ton. 

 

Tidigare i uppsatsen visades kommunikationsmodellen som underfrågorna utformades ifrån. 

Den såg ut på följande sätt: 
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 Bild 1. 

 

När studien är färdig framgår det att Middagsfrid och deras kunder använder sig flitigt av 

kanal 1 och 2. Det vill säga att både företaget själva och deras kunder kommunicerar aktivt 

med varandra. När den typen av kommunikation uppstår på en offentlig plattform som 

Facebook kommer kanal nummer tre igång automatiskt. Detta beror på att en facebook 

användare kan få upp information i sitt flöde om att en vän har kommenterat, delat eller 

gillat något på en Facebooksida av den typ som Middagsfrid driver. All aktivitet i kanal 

nummer 2 underlättar Middagsfrids arbete i kanal nummer 4 och de kan själva välja hur de 

vill agera utifrån den information och feedback som kunderna tillhandahåller. 

5.2 Uttalade strategier 

Som framgår tidigare i den här uppsatsen är Middagsfrid ett företag som inser värdet av 

sociala medier och de ser till att hålla sig aktiva inom dessa. 

 

”Vi försöker ju finnas överallt där kunderna finns” (Citat från intervjun med 

Middagsfrids grundare). 

 

Middagsfrids grundare berättade i intervjun som bedrevs i samband med den här 

uppsatsen att de idag inte har någon dokumenterad plan för hur deras arbete med 

marknadsföring inom sociala medier ska bedrivas men att de har stor aktivitet på flera av de 

största plattformarna inom sociala medier. Hon sa även att de har pratat flera gånger om att 

knyta ihop de olika kanalerna för att det ska bli effektivare. På frågan om vilken av de sociala 

medierna som är den viktigaste svarade grundaren att det är helheten som är viktig. 

 

5.3 Middagsfrid på Facebook 

Middagsfrid är en aktiv aktör på Facebook. De har ett bra och aktivt flöde som uppdateras i 

genomsnitt varannan dag med professionella bilder och användbar information. Flödet kan 

dock delvis verka något enformigt då de flesta inlägg påminner om varandra och detta torde 

kunna påverka kundernas aktivitet på sidan. 

Middagsfrids kunder är även de relativt aktiva på Facebooksidan och det kommer upp ett 

nytt inlägg från en kund i genomsnitt nästan varannan dag. Som vi ser tidigare i uppsatsen 

varierar kunders inlägg mycket sinsemellan. Ungefär en tredjedel av inläggen kan ses som 

positiva, en tredjedel som neutrala och den sista tredjedelen kan uppfattas som negativa i 

form av någon slags kritik. Något som ter sig relativt tydligt efter att studien bedrevs är att 

när kunder får kommentarer på de inlägg som de har lagt upp på Middagsfrids Facebooksida 

så följer de ofta samma ton som finns i kommentaren. Exempelvis om någon skriver en 



21 
 

komplimang så verkar det ligga nära till för andra som kommenterar att hålla med om det 

och fortsätta på berömmets linje. Det verkar dock gälla ännu mer när det som skrivs är någon 

form av kritik. På 20 negativa inlägg av kunder blev det sammanlagt 18 negativa 

kommentarer som följde av andra kunder medan det på dessa inlägg endast följde 2 positiva 

och lika många neutrala. Dessa 20 negativa kommentarer fick även ett snitt på lite över 2 

likes per inlägg till skillnad mot de positiva inläggen som fick ett genomsnitt på 0,7 likes per 

inlägg. 

Något som snabbt blev väldigt tydligt när studien startade var att Middagsfrid är oerhört 

aktiva när det gäller att svara på det som deras kunder skriver. Deras svar förefaller att 

uppfattas som balanserade och det gäller oavsett om det är svar på kritik, beröm eller 

exempelvis bara en praktisk fråga. De har en tillsynes avslappnad jargong med sina kunder 

och de står på sig vid kritik som de inte håller med om. Allt detta samtidigt som de förmedlar 

känslan av att de verkligen bryr sig om sina kunder. 

 

5.4 Teoretiskt ramverk för praktiskt bruk 

När ett företag ger sig in i de sociala mediernas sfär är det alltså viktigt att det finns en hög 

nivå av aktivitet. Om företagets kunder kommer med synpunkter eller frågor är det viktigt att 

företaget är konsekvent i sin digitala kommunikation och att de svarar relativt snabbt. Det 

gäller oavsett vem kunden är och vad denne säger. Att helt enkelt låta bli att svara på det en 

kund säger är inte ett hållbart koncept eftersom kommunikationen inom de sociala medierna 

är offentlig. Om ett företag inte är redo att svara på negativa kommentarer så är det ännu inte 

redo för Facebook (Kerpen 2011:75). Den offentliga kommunikationen på Facebook mellan 

ett företag och dess kunder kan, som nämndes tidigare i uppsatsen, ses av kundernas andra 

vänner. Detta gör att interaktionstyp ett och två i kommunikationsmodellen ovan påverkar 

andra människors syn på företaget genom interaktionstyp tre. Alltså ar det viktigt att kunna 

kontrollera dialogen som uppstår inom typ nummer ett och två. 

Hur bör företag då göra för att kontrollera interaktionstyp två? Det är ju relativt lätt för ett 

företag att bestämma vad som skrivs i typ ett eftersom det är företaget själva som skriver det. 

I nummer två är det lite svårare men emellertid inte omöjligt. En lösning på det är att 

företaget helt enkelt själva söker interaktion. När interaktion eftersöks kan företaget själva 

säga vad de vill att kunderna ska skriva. Det går givetvis inte att helt kontrollera alla kunder 

men som den kvalitativa studien visade responderade Middagsfrids kunder mycket positivt 

på de inlägg där Middagsfrid själva sökte interaktion hos kunderna genom att ställa en fråga 

eller liknande. Dave Kerpen (2011: 154f) skriver: 

 

 ”The only thing that´s better than sharing your company´s stories on social 

networks is inspiring your customers and fans to share theirs.” 

 

Det är alltså viktigt att söka interaktion och på så sätt kontrollera meddelandet. Detta kan 

uppnås igenom allt ifrån att ställa frågor och uppmana kunder att dela bilder för att delta i 

tävlingar till att be kunder kommentera på ett inlägg för att rösta på deras favoritprodukter 

exempelvis.  
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Att vara lyhörda är viktigt för de flesta företag som vill hålla sina kunder nöjda och 

samtidigt dra till sig fler sådana. Att ha ett stort mått av customer agility är viktigt för att 

hålla sig uppdaterad på vad kunderna vill ha och vad som kan göras för att tillmötesgå dem 

och deras önskemål. Sociala medier kan vara mycket effektiva som ett hjälpmedel för att 

uppnå detta. Om ett företag använder möjligheten att läsa vad kunderna skriver och på så 

sätt ta reda på vad kunderna vill och tycker så har det goda förutsättningar att få effektivitet i 

interaktionstyp nummer fyra. Därefter kan företaget fortsätta med det som kunderna 

uppskattar och tänka över allt annat en extra gång. 

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att det, i praktiken, inte är gratis för företag att 

aktivera sig inom sociala medier. Det kostar oftast ingenting att gå med i ett socialt 

medienätverk men det går åt både tid och pengar i form av personalkostnader för att bedriva 

marknadsförings- och PR-arbete inom dessa medier. Det är dock i det närmaste omöjligt, 

oavsett hur stort företaget är, att spendera lika mycket kapital på sociala medier som stora 

företag har spenderat på tv-reklam under de senaste tjugo åren (Kerpen 2011:9f). Om ett 

företag engagerar sig i sociala medier helhjärtat och med en plan för hur de ska gå till väga så 

är förutsättningarna goda för att det företaget ska tjäna på det. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att ett engagemang inom sociala medier är en lång process och att det inte kommer leda 

till försäljningssuccé över en natt (Kerpen 2011:9).  

6 Slutdiskussion 

Hur marknadsföring och PR ska bedrivas inom sociala medier är en oerhört stor fråga utan 

ett enkelt svar. Det finns som bekant ett enormt antal branscher med ett enormt antal olika 

målgrupper et cetera och detta gör att varje individuellt företag måste anpassa sin 

användning av sociala medier så att det passar dem själva. Den här uppsatsen har fokuserat 

på ett företag som på ett ypperligt sätt kan representera en grupp organisationer. Ett företag 

som inser värdet som sociala medier har och som använder dessa på ett effektivt sätt. I den 

här uppsatsen ligger fokus på Middagsfrid men de kan ju givetvis inte representera alla 

världens företag. Olika företag behöver använda sociala medier på olika sätt. 

Under ”Enterprise agility and sense and respond” tidigare i den här uppsatsen diskuteras 

vikten av att som företag vara lyhörda och responsiva vid kunders feedback. Den kvantitativa 

studien av Middagsfrids Facebooksida som presenteras i uppsatsens metoddel visar att 

Middagsfrid är mycket aktiva vad gäller att svara på kunders inlägg på Facebooksidan. Av de 

59 inlägg som kunderna gjort på sidan så svarar Middagsfrid på hela 95 % av dessa genom att 

kommentera eller att trycka på ”gilla” (fråga b 4.1). Det gäller alltså alla typer av inlägg. Vare 

sig det handlar om beröm, kritik eller något däremellan så visar Middagsfrid sig aktiva och 

svarar på det som skrivs. Tidigare i uppsatsen diskuteras även att företags Facebooksidor ofta 

får fungera som dagens kunndserviceportaler. En stor skillnad från den gamla typen av 

kundservice är dock att när den sker på Facebook blir den offentlig. Det medför i sin tur att 

interaktionstyp ett och två i kommunikationsmodellen i sig själva blir ett word of mouth-

fenomen och tjänar som interaktionstyp tre när andra användare av Facebook får se delar av 

dialogen i sitt flöde. I praktiken gör alltså detta att företagets respons på feedback och dess 
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förmåga att hantera kritik snabbt och tillfredställande blir av stor vikt för hur användare i 

kommunikationsmodellens kanal nummer tre uppfattar företaget och dess tjänster.  

Digital marknadsföring och PR i sociala medier är gratis i den bemärkelsen att det oftast 

är gratis att börja använda sig av dem. I praktiken ser det dock något annorlunda ut. För att 

kunna använda sociala medier på ett sätt som hjälper företaget krävs kunnande, engagemang 

och en plan. I intervjun med grundaren från Middagsfrid förklarade hon att de i nuläget inte 

har någon dokumenterad plan för hur deras arbete med sociala medier ska bedrivas. Studien 

visar dock att Middagsfrid lägger ner både tid och kapital i form av personalkostnader för att 

hålla aktiviteten på deras Facebooksida balanserad och engagemanget verkar vara på en hög 

nivå.  

Studien visade att när Middagsfrids kunder, själva gör inlägg på Facebooksidan håller de 

kommentarer som följer från andra kunder oftast samma ton som inlägget som kommenteras 

(fråga g, 4.1). Av samtliga 59 inlägg av kunder kan ungefär en tredjedel av alla inlägg 

betraktas som positiva, en tredjedel som neutrala och den sista tredjedelen som negativa. Av 

det sammanlagda antalet kommentarer som följde på dessa inlägg var den överhängande 

majoriteten att betrakta som negativa. När Middagsfrid uppanade till interaktivitet genom 

sina egna inlägg blev kommentarerna som följde övervägande positiva (fråga e, 4.1). Om den 

delen av studiens resultat ställs i kombination med teorin om meddelandekontroll framgår 

det att en ökad nivå av interaktionssökande från Middagsfrids sida skulle vara fördelaktigt. 

Det skulle potentiellt kunna bidra till att göra dialogen på Facebooksidan mer positiv i 

kommunikationsmodellens tre första interaktionstyper.  

Inför framtida forskning inom det här området skulle det kunna vara fördelaktigt att 

undersöka fler företag inom olika branscher för att få en bredare bild av företags generella 

användning av sociala medier i marknadsförings- och PR-syfte. För att öka den generella 

förståelsen för optimerandet av sociala mediers användning skulle sedan undersökningar 

som den som presenteras tidigare i uppsatsen kombineras med andra, liknande sådana. De 

andra undersökningarna skulle då fördelaktigt kunna fokuseras på andra sociala 

medieplattformar. För att sedan utöka ytterligare skulle studier kunna bedrivas inom andra 

områden i de digitala mediernas sfär. 

7 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur sociala medier kan användas i 

marknadsförings- och PR-syfte. Som nämns tidigare har olika företag olika behov och olika 

mål med sitt användande av sociala medier. Således är det troligtvis omöjligt att ta fram en 

plan för hur alla världens företag bör bedriva sitt arbete med marknadsföring och PR i sociala 

medier. Något som står klart är att en uppsats av den här magnituden åtminstone är för liten 

för en sådan monumental uppgift. Därför har studien utgått ifrån företaget Middagsfrid och 

deras användning av Facebook. Först kartlades Middagsfrids och deras kunders användning 

av företagets Facebooksida. Därefter ställdes resultatet mot de teorier som presenterades i 

avsnittet för teori och tidigare forskning. Detta bidrog till framtagandet av ett exempel på ett 

ramverk för hur företag kan använda sig av sociala medier i en sfär där teori och praktik 

möts. 
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Vad gäller meddelandekontroll bör det nämnas att det är mycket eftersträvansvärt för 

företag att uppmana sina kunder till interaktion på Facebook. Om företagen efterfrågar 

interaktion genom att exempelvis ställa en fråga eller uppmana kunderna till att dela bilder 

eller liknande så blir det mycket lättare att kontrollera det som sägs. Företag får idag allt 

mindre kontroll över vilken information som finns tillgänglig om dem i cyberspace (Kaplan, 

Haenlein 2010) och det gäller i allra högsta grad många företag på Facebook. Studien visade 

att en stor del av kundernas inlägg på Middagsfrids Facebooksida var av vad som kan klassas 

som negativ karaktär. Den visade även att när Middagsfrid på ett explicit sätt efterfrågade 

interaktion blev de efterföljande reaktionerna mycket positiva.  

Att det är av stor vikt för ett företag att vara lyhörda och att lyssna på vad kunderna säger 

diskuteras i teoridelen under ”Enterprise agility and sense and respond”. Det innebär att det 

är viktigt för ett företag att lyssna på vad kunderna säger och sedan agera utefter det. Inom 

sociala medier räcker det dock inte med att ett företags medarbetare för det som sägs av 

kunder vidare till de övriga i företaget. De måste även vara snabba på att svara exempelvis en 

missnöjd kund och visa att de är tillmötesgående och att de vill lösa den uppkomna 

situationen. Detta är på grund av att en enorm mängd människor kan ta del av det som sägs 

på Facebook och det gäller inte bara de som redan är kunder. På grund av den nya formen av 

”word of mouth” som tas upp under kommunikationsmodellens interaktionstyp tre. 

Under ”teoretiskt ramverk för praktiskt bruk” diskuteras att de sociala mediernas 

utmaningar inte bör antas av företag som inte är beredda att involvera den typen av 

marknadsöring i sin affärsplan. Ett företag som överväger att aktivera sig i sociala medier bör 

inse att det inte är ”gratis”, att det inte är möjligt att göra det på ett bra och effektivt sätt utan 

att spendera både tid och pengar i form av personalkostnader.   
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