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Sammanfattning 

Titel:  Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen 

Kurs:  Företagsekonomi C, Service Management, Kandidatuppsats 

Författare:  Albazi, Hanin & Lenhart, Nicole  

Handledare:  Svendsen, Martin 

Examinator: Vigerland, Lars 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera fem 

bankers varumärkesstrategier i förhållande till sociala medier. 

Undersökningen ämnar därigenom även framlägga ett 

tankemönster kring bankernas uppfattning om hur varumärket 

påverkas. 

Problemformulering: Hur arbetar banker strategiskt med sociala medier och hur upplevs 

det strategiska arbetssättet påverka varumärket? 

Metod:  Kvalitativ fallstudie av fem storbanker (SEB, Nordea, 

Handelsbanken, Skandiabanken och Swedbank) där ett flertal 

respondenter intervjuas med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide. 

Teori:  Ett flertal teorier inom bland andra kommunikation, 

relationsmarknadsföring och word-of-mouth. Vidare används 

teorier och modeller kring sociala medier som ett verktyg för 

varumärkesförstärkning, ökad kundrelation och lojalitet samt 

integrerad kommunikation. 

Empiri:  Semistrukturerade intervjuguider har utifrån teoriavsnittet formats 

och besvarats genom intervju med respondenter som innehar 

kunskap inom ämnesområdet. 

Slutsats:  Utifrån undersökningen som genomförts har författarna 

identifieras ett flertal strategier för arbetet av sociala medier samt 

klarlagt hur en uppfattning av hur varumärket påverkas av det 

strategiska arbetssättet. 

Nyckelord:  Sociala medier, strategi, banker, kunder, kommunikation, relation, 

lojalitet, samspel, varumärke, påverkan, Internet och interaktion. 
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Abstract 

Title:  Strategic use of social media in the banking industry  

Course:  Business Administration, Service Management, Bachelor Thesis 

Authors:  Albazi, Hanin & Lenhart, Nicole 

Tutor:  Svendsen, Martin 

Examiner:  Vigerland, Lars 

Purpose:  The purpose of this thesis is to analyze and evaluate the strategies 

in relation to social media of five banks. The research intends 

thereby also present a pattern of thought about banks perception of 

how the brand is affected by social media. 

Problem definition: How do banks strategically work with social media and how does 

the strategic approach affect the brand in perception? 

Method: A Qualitative case- study of five large banks (SEB, Nordea, 

Handelsbanken, Skandiabanken and Swedbank) where a number 

of respondents will be interviewed by using a semi-structured 

interview guide. 

Theories:  A number of theories are used, among others, theories that consists 

communications, relationship marketing and word-of-mouth. 

Furthermore there are theories and models used consisting social 

media as a tool for brand gain, improved customer relationships 

and loyalty, and integrated communication. 

Empiric:  A Semi-structured interview guide will be shaped from theories 

and answered through interviews with people who have knowledge 

within the field. 

Conclusions:  Based on the survey, the authors have identified a number of 

strategies for the work of social media and clarified how an idea of 

how the brand is influenced by the strategic approach. 

Keywords:  Social media, strategy, banks, costumers, communication, 

relationship, loyalty, interaction, brand, influence, and Internet. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer det inledningsvis presenteras en bakgrund till problemet samt hur 

sociala medier har vuxit fram, för att sedan närma oss problemområdet. Därefter presenteras 

uppsatsens syfte samt problemformulering. Slutligen ges en presentation på avgränsningar, 

val av bransch och undersökningsobjekt samt viktiga begreppsdefinitioner.  

 

1.1 Bakgrund 

Inledningsvis betraktades Internet främst som en informationsplats men har under senaste 

åren använts för marknadsföring och försäljning för både privatpersoner och företag. Detta 

kan anses vara en fördel då den inte begränsad till en fysisk plats eftersom den elektroniska 

marknaden erbjuder större möjligheter för interaktioner mellan människor.
1
 Under 1990-talet 

upptäckte företag möjligheten att bedriva vissa delar av sin verksamhet genom Internet. Med 

hjälp av teknikens utveckling och utbredning driver allt fler företag större delar av sin 

verksamhet genom Internet.
2
 En av orsakerna till att företag i dagsläget väljer att bedriva vissa 

delar av sin verksamhet via Internet är den växande trenden att använda internet hos såväl 

privatpersoner som företag.  

I takt med Internets utveckling och utbredning har sociala medier uppkommit där många 

företag idag väljer att använda sig av som ett marknadsföringsverktyg. Sociala medier är 

interaktiva plattformar där användare kan dela, diskutera, skapa samt ändra användargenererat 

innehåll.
3
 Användargenererat innehåll är ett viktigt medel där konsumenter kommunicerar och 

uttrycker sig genom Internet, det produceras i stunden användarna är sociala.
4
 Ett annat 

begrepp som relateras med sociala medier är Web 2.0 och belyser det interaktiva sättet som 

Internet används på. Detta innebär främst att information skapas av användarna och, framför 

                                                           
1
 Gummesson, E., (2006) - Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, s. 131-132 

2
 Johansson, B-M., (2003) - Kundkommunikation på distans – en studie om 

kommunikationsmediets betydelse i affärstransaktioner, s.1  

3
 Kietzmann, J., Hermkens, K., McCarthy, I. & Silvestre, B. (2011). Social media? Get 

serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 

Volume 54, Issue 3, s. 241-251 
4
 Smith, A., Fischer, E. & Yongjian, C. (2011). How Does Brand-related User-generated 

Content Differ across YouTube, Facebook, and Twitter? Original Research Article. Journal of 

Internet Commerce, Volume 10, s. 35-67 
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allt, för användarna.
5
 Via sociala medier kan användare berätta vad de gör samt lyssna på vad 

andra gör, de hjälper individer att skapa, dela och rekommendera information vilket förlänger 

marknadsföringens inverkan på användarna. Sociala medier innehar kommunikationskanaler 

som möjliggör för användare att kommunicera med varandra genom exempelvis bild, ljud 

eller text.
6
 Dock slog de sociala nätverkssidorna igenom år 2003, detta genom Facebook 

(2004) samt MySpace (2003).
7
 

Framväxten av sociala medier har resulterat till stora förändringar vad gäller konsumenternas 

möjligheter att kommunicera med varandra samt företag. Allt eftersom sociala medier har 

blivit ett globalt fenomen med miljoner användare runt hela världen har tidigare teorier samt 

antaganden om hur företag bör kommunicera med sin målgrupp har förändrats rejält.
8
 

Företagens möjligheter att nå ut till konsumenterna via traditionella medier blir allt svårare 

och anledningen till detta är den ökade konkurrensen samt det ökade mediebruset. Därigenom 

måste företag och organisationer finna alternativa kanaler för att nå ut till konsumenterna 

vilka har blivit alltmer opåverkbara för kommersiell information.
9
 Sociala medier ger 

möjlighet att de traditionella kanalerna och mediebruset undviks. De traditionella kanalerna 

tenderar att påtvinga konsumenterna, medan sociala medier tillåter kunderna att på deras 

villkor ”umgås” med företag. Detta innebär alltså att reklam skapar en starkare personlig 

relation med konsumenterna snarare än att upplevas som kommersiell.  

Traditionella massmedia präglas av envägskommunikation som är enkelriktad, meddelandet 

sänds från en enskild aktör till ett stort antal mottagare. Detta till skillnad från sociala medier 

som kännetecknas av att många kan kommunicera till många vilket innebär att mottagarens 

makt ökar då denne kan själv återsända budskapet via samma kanal.
10

 Sociala medier har gett 

upphov till att det numera är enklare att inhämta information gällande konsumenterna där 

                                                           
5
 Bonsón, E. & Flores, F. (2011). Social media and corporate dialogue: the response of global 

financial institutions. Online Information Review, 35 (1), s. 34-49 
6
 http://www.ne.se/sociala-medier 2013-05-27 

7
 Kaplan, Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 

Media, Business Horizons, Volume 53, Issue 1, January-February 2010, s. 59-68 
8
 Carlsson, Lena (2009). Marknadsföring och kommunikation I sociala medier: givande 

dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning. Göteborg: Kreafon, s. 69 
9
 Ibid 

10
 http://www.brandtology.com/our-difference/intelligence-model/social-media-marketing 

2013-05-27 

http://www.ne.se/sociala-medier
http://www.brandtology.com/our-difference/intelligence-model/social-media-marketing
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målsättningen är att förstå dem bättre.
11

 Sociala medier möjliggör även för företag att effektivt 

ta reda på vad deras varumärke står för genom att jämföra det meddelande och den bild de vill 

förmedla med vad deras olika intressenter säger om dem.
12

 Sociala medier kan även användas 

som ett verktyg att genomföra en omvärldsanalys.
13

 

Enligt en undersökning (Stelzner, 2011) är de fem mest använda sociala medierna från 

företag: Facebook (92 %), Twitter (84 %), Linkedin (71 %), bloggar (68 %), Youtube sam 

andra webbplatser som erbjuder delning av video (56 %) och MySpace (6 %).
14

 

Enligt en genomförd undersökning som TNS SIFO 2012 har fastlagt visas en tydlig ökning i 

användandet av sociala medier. Allt fler organisationer och företag väljer att kommunicera 

med konsumenterna genom de sociala kanalerna. Undersökning som genomfördes av TNS 

SIFO 2012 påvisar vidare att sociala mediers ökning har resulterat till att det totala 

användandet av sociala medier i Sverige inom offentlig sektor samt företag har uppgått till 28 

%. Undersökningen understryker dessutom en ökning med 9 % från år 2011 till år 2012 

gällande tilltron till sociala medier. I dag använder 40 % av dem svenska företagen sociala 

medier vilket är något högre än EU-snittet som ligger på 35 %.
15

 

Sociala medier är ett väldigt intressant fenomen och ett högaktuellt ämne inom 

marknadsföringen idag. Detta eftersom det föreligger en trend för företag och organisationer 

att arbeta med sociala medier och använda dessa som ett verktyg för att kommunicera med 

kunderna, bygga relationer, stärka varumärket samt öka sina marknadsandelar. De företag 

som använder sig av sociala medier kan dra nytta till verksamheten då detta 

marknadsföringsverktyg erbjuder stora valmöjligheter där företagen får individuella 

anpassningar som överensstämmer med företagets image.
16

 Beata Wickbom (svensk expert 

inom social media och digital kommunikation) menar att organisationer måste ha ett annat 

förhållningssätt till sitt varumärke då de marknadsför sig via sociala medier och påpekar att 

det är stor skillnad på traditionell marknadsföring samt marknadsföring genom sociala 

                                                           
11

 Li, Charlene & Bernoff, Josh (2008). Groundswell: winning in a world transformed by 

social technologies. Boston, Mass.: Harvard Business Press, s. 22  
12

 Ibid s. 81 
13

 Carlsson, Lena (2009). Marknadsföring och kommunikation I sociala medier: givande 

dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning. Göteborg: Kreafon, s. 42 
14

 http://www.scribd.com/doc/56072332/Social-Media-Marketing-Report-2011 2013-05-27  
15

 http://www.grantthornton.se/Press/Pressmeddelanden/2012/Tillvaxtmarknader-vinner-mark-

i-sociala-media-varlden/ 2013-05-27 
16

 Carlsson, Lena (2009). Marknadsföring och kommunikation I sociala medier: givande 

dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning. Göteborg: Kreafon, s. 44 

http://www.scribd.com/doc/56072332/Social-Media-Marketing-Report-2011
http://www.grantthornton.se/Press/Pressmeddelanden/2012/Tillvaxtmarknader-vinner-mark-i-sociala-media-varlden/
http://www.grantthornton.se/Press/Pressmeddelanden/2012/Tillvaxtmarknader-vinner-mark-i-sociala-media-varlden/
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medier. Företag måste sluta se sitt varumärke som sitt ”egna” och istället tillåta kunderna att 

medverka och med hjälp av konversation vara med och utveckla samt marknadsföra 

varumärket. Beata Wickbom hävdar vidare att om de sociala medierna används på rätt 

tillvägagångssätt kan detta påverka varumärket och dess styrka på olika sätt. Hon menar även 

att då kunderna numera har väldigt stort inflytande över varumärkets image och innehar 

kommunikationsmakt finns det risker för att varumärket kan skadas genom negativa inlägg 

och ryktesspridning.
17

 

Dagens stigande trend och det ökade intresset av sociala innehar väldigt lite forskning och 

riktlinjer kring hur företag arbetar med sociala medier samt hur deras strategi influerar 

varumärket. Därmed anser uppsatsskrivarna att det är högst relevant och intressant att 

framlägga en vidare kunskap och förståelse för hur företag arbetar med sociala medier och 

därigenom påvisa hur deras varumärke påverkas. 

                                                           
17 http://micco.se/2010/09/sa-fardu-fans-till-ditt-varumarke/ 2013-05-27 

http://micco.se/2010/09/sa-fardu-fans-till-ditt-varumarke/
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1.2 Problemdiskussion 

Fenomenet sociala medier har drastisk förändrat företagens strategier samt möjligheter att 

kommunicera med konsumenterna. Detta fenomen har blivit en allt viktigare faktor att 

påverka kundbeteendet i exempelvis uppmärksamhet, information, attityd, kommunikation, 

utvärdering och köp. Idag finns det dock väldigt lite stöd och riktlinjer för hur företag bör 

använda sociala medier samt hur varumärket påverkas dessa mediekanaler.
18

 

De traditionella strategierna innebar att företagen fick anstränga sig för att uppmärksamma 

kunderna och sedan har de fått utföra olika aktiviteter för att få kunden att genomföra ett köp. 

I dagsläget är detta inte längre gällande då marknadsförarna varken styr konsumenternas väg 

eller för dialog med dem. När konsumenterna har uppmärksammat en produkt sker det 

numera en inlärning mellan kunderna själva då dessa lär av varandra genom word-of-

mouth/mouse. Därmed innebär detta att påverkanskraften hos den enskilda individen ökas 

medan marknadsförarens minskas. Påverkanskraften hos enskilda individer har större 

benägenhet att influera andra konsumenter än förtroendet till annonser eller reklam.
19

 

Anledningen till varför tilltron till konsumenters åsikter är större är att det inte råder något 

intresse till att dessa engagerar sig att sprida information om en produkts värdighet.
20

 

Kunderna vet att reklam presenterar företaget på ett så fördelaktigt vis som möjligt.
21

  

 

I dagsläget finns det en stor osäkerhet kring sociala medier samt hur de bör användas. En 

anledning till detta är att många betraktar sociala medier som komplicerat, resurskrävande 

samt ohanterligt.
22

 Sociala medier utgör ett kraftfullt instrument när företag vill dra 

uppmärksamhet till sitt varumärke. Ökat engagemang och uppmärksamhet kring varumärket 

                                                           
18

 Mangold, Faulds, Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business 

Horizons, volume 52, Issue 4, July-August 2009, s. 66  
19

 Li, Charlene & Bernoff, Josh (2008). Groundswell: winning in a world transformed by 

social technologies. Boston, Mass.: Harvard Business Press, s. 39 
20

 Björkman, J., och Blomstedt, A. (2008). Är all reklam bra reklam? Om hur 

konsumentgenererad reklam påverkar varumärken. Stockholm, s. 14 
21

 Mårtenson, R. (2008). Marknadskommunikation: kunden, varumärket, lönsamheten. Lund: 

Studentlitteratur, s. 91 
22 Carlsson, Lena (2009), Marknadsföring och kommunikation i Sociala Medier - Givande 

dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning :-). Första upplagan. Kreafon, ISBN: 978-91-

633-5321-5, s. 85 
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kan bidra till såväl positiv som negativ effekt för varumärket.
23

 Alla som agerar i de sociala 

medierna har möjlighet att påverka hur de varumärken som diskuteras uppfattas.
24

 Med detta 

som bakgrund anser uppsatsskrivarna att det är högst relevant och intressant att undersöka hur 

företag strategiskt arbetar med sociala medier för att därigenom även påvisa hur de anser att 

varumärket påverkas. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera fem bankers varumärkesstrategier i 

förhållande till sociala medier. Undersökningen ämnar därigenom även framlägga ett 

tankemönster kring bankernas uppfattning om hur varumärket påverkas. 

 

1.4  Problemformulering  
Hur arbetar banker strategiskt med sociala medier och hur upplevs det strategiska arbetssättet 

påverka varumärket? 

 

1.5 Avgränsningar och val av undersökningsobjekt 

För att studien ska bidra med betydande kunskap kring ovanstående problemområde har 

uppsatsskrivarna valt att avgränsa studiens undersökningsobjekt till fem banker inom den 

svenska bankbranschen nämligen SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank och 

Skandiabanken. Anledningen till denna avgränsning av bransch samt studieobjekt är eftersom 

dessa banker arbetar aktivt med påverkan i sin marknadsföring som till en stor del sker genom 

sociala mediekanaler. Den valda avgränsningen och undersökningsobjekten erbjuder diverse 

tjänster som kan påverkas av ”word-of-mouth/mouse” i större utsträckning och är därigenom 

mer sårbar av de sociala mediekanalerna. Antalet studieobjekt är satt till fem eftersom 

författarna anser att det ger studien en djupare förståelse över olika bankers användande av 

sociala mediekanaler. Uppsatsskrivarna anser dessutom att empirin av de valda studieobjekten 

ger möjlighet till en bredare generalisering av den valda branschen. Därigenom anser 

                                                           
23

 Meerman Scott, D. (2009). The New Rules of Marketing and PR. Hoboken, N.J.: John 

Wiley and Sons, s. 53 
24

 Ibid  
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författarna att antalet undersökningsobjekt resulterar till att syftet uppnås och besvaras 

optimalt.  

Ytterligare anledningar som gör den aktuella avgränsningen samt branschvalen intressant är 

följande punkter: 

- Det råder idag ingen forskning som utreder hur banker arbetar med sociala medier samt 

hur de uppfattar detta påverka deras varumärke.  

- En annan anledning till den aktuella avgränsningen och val av undersökningsobjekt är på 

grund av att bankbranschen arbetar aktivt med sociala medier som marknadsföringssätt 

och att de använder flera sociala mediekanaler. Enligt en undersökning av Smixr
25

 påvisas 

det att svenska banker arbetar aktivt med sociala medier samt att de tre mest 

framgångsrika bankerna vad gäller användningen av sociala mediekanaler är Nordea, 

Handelsbanken och SEB. Skandiabanken rangordnades på femte plats enligt tabellen.
26

 

- Slutligen har författarna valt att undersöka bankbranschen på grund av personliga 

arbetserfarenheter inom banksektorn. Båda författarna arbetar inom bankbranschen vilket 

innebär att intresset för den valda branschen förstärks ytterligare.  

Därmed anser författarna att den valda branschen och antalet studieobjekt är intressant att 

undersöka och att dessa utgör ett gott exempel för hur arbetet med sociala medier utförs samt 

hur användningen uppfattas påverka varumärket.  

Författarna har dessutom valt att geografiskt avgränsa den svenska bankbranschen till att 

endast undersöka fem banker inom stockholmsområdet där samtliga bankers huvudkontor är 

lokaliserade i Stockholm. Vidare har även en avgränsning av informanter skett då författarna 

har valt att endast intervjua kanalansvariga/informationschefer som arbetar med sociala 

medier inom de valda bankerna. Anledningen till detta är att uppsatsskrivarna anser att dessa 

personer har starkast relation till de sociala medierna som de arbetar med vilket ger uppsatsen 

betydande data kring problemområdet och syftet. Genom att endast intervjua 

informationschefernas strategiska arbetssätt av sociala medier framläggs även data för hur de 

upplever att varumärket påverkas som ett resultat av deras arbetsstrategi. Valet av respondent 

för undersökningen är således endast företagsperspektiv. Att studera ämnet ur ett 

konsumentperspektiv skulle kunna fungera som ett komplement eller i sin helhet för att 

                                                           
25

 Ett index över hur framgångsrika svenska organisationer är i sociala medier där företag kan 

se effekten av deras satsningar samt hur deras konkurrenter lyckas. 
26

 http://smixr.se/banker/ 2013-05-27 

http://smixr.se/banker/
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undersöka sociala mediers inverkan direkt hos konsumenterna eller medlemmarna av de valda 

sociala mediekanalerna. Författarna har dock endast valt att avgränsa uppsatsen till 

företagsperspektiv med avseende på problemområdet samt syftet. 

Undersökningens kvalitativa metod valdes med anledning av det relativt smala ämnet, då 

detaljrik och utförlig information är nödvändigt för att besvara studiens syfte. Uppsatsen 

syftar till att undersöka sociala medier och en avgränsning gjordes till att undersöka följande 

sociala mediekanaler; Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare och Scribd. 

Anledningen till denna avgränsning är för att de valda undersökningsobjekten endast arbetar 

med dessa sociala medier eller delar av dessa mediekanaler. Trots att vissa av ovanstående 

mediekanaler används mer frekvent än de övriga ovanstående sociala medier har författarna 

valt att inte ignorera de övriga mediekanalerna som används färre gånger. Detta eftersom 

uppsatsskrivarna ämnar inkludera samtliga sociala medier som bankerna arbetar med och inte 

bortse från de mindre använda mediekanalerna. På detta vis anser författarna att syftet 

besvaras optimalt. 

 

1.6 Definitioner av centrala begrepp 

Centrala begreppsdefinitioner för studien presenteras med närmare preciseringar nedan. 

Författarna anser att detta förhindrar oklarheter gällande betydelsen av de begrepp som är en 

grundförutsättning för undersökningen. Andra begrepp som inte är lika centrala för studiens 

frågeställning presenteras utförligt i samband med att de diskuteras i löpande text. 

 

Sociala medier 

Sociala medier/sociala mediekanaler är ett samlingsnamn för de verktyg människan kan 

kommunicera med varandra genom bland annat text, ljud eller bild.
27

 Det är en nätverksplats 

där människor kan kommunicera med varandra samt diverse organisationer. Några exempel 

på olika sociala medier är Facebook, Twitter, Youtube, bloggar, Scribd och Linkedin.  

Trots att begreppet sociala medier innefattar betydligt fler forum och webbplatser än de som 

behandlas i denna uppsats har vi valt att använda begreppet som samlingsnamn. Detta innebär 

inte att vi vill generalisera våra resultat och se dem som allmängiltiga för samtliga sociala 

medier. 

 

                                                           
27

 http://www.alltomsocialamedier.se/definition/ 2013-05-27 

http://www.alltomsocialamedier.se/definition/
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Dela 

En funktion i sociala medier som möjliggör för användare att dela med sig av information till 

andra genom ett socialt nätverk. 

 

Gilla 

En funktion på Facebook och Youtube där användaren får möjlighet att uttrycka sig till 

positiv inställning till ett inlägg, sida, kommentar, bild eller videoklipp. 

 

Kommentera 

En funktion i sociala mediekanaler där användaren får möjlighet att kommentera en sida, bild, 

videoklipp eller inlägg som vanligtvis är kopplat till innehållet. 

 

Inlägg 

Ett inlägg är en publikation som används inom många sociala medier, som exempelvis 

Facebook eller Twitter, där användare har möjlighet att skriva inlägg till olika personer, 

organisationer eller sidor. 

 

Följa 

Det är en funktion som använda i många sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter 

eller Youtube där en användare kan följa företag eller personer. Ju flera följare ett företag 

eller person har desto högre rang får den. 

 

Word-of-mouth/mouse 

En form av marknadsföring där nöjda kunder marknadsför företaget, produkter eller tjänster.
28

 

Word-of-mouth/mouse är en social interaktion som påverkansfaktor som kan ske på många 

olika sätt bland annat genom diverse sociala medier (word-of-mouse) eller personligt (word-

of-mouth). 

 

Facebook  

En webbplats och social mediekanal för nätbaserat gemenskap och nätverksbyggande. Många 

funktioner som exempelvis gilla, dela eller kommentera används på Facebook. 

 

                                                           
28

 http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82660.html 2013-05-27 

http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82660.html
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Twitter  

En social nätverkstjänst och mikroblogg, där korta publikationer, det vill säga ”tweets” kan 

läsas och skickas på högst 140 tecken. 

 

Youtube  

En webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp. Även här har användarna 

möjlighet att dilla, dela och kommentera. 

 

Flikr 

En webtjänst för uppladdning av digitala bilder och videofilmer. Många företag använder 

denna sociala mediekanal. 

 

Slideshare 

En webbtjänst för såväl privat som offentlig uppladdningar av PowerPoint presentationer, 

Word dokument och Adobe PDF filer. Även här använder många företag denna sociala 

mediekanal för att offentligt uppladda diverse presentationer med bilder eller dokument med 

viktig information.  

 

Scribd 

En webb 2.0 baserad webbplats som möjliggör delningar och uppladdningar av diverse 

dokument med olika format. 

 

1.7 Förväntat vetenskapligt bidrag  

Författarna har förhoppningar om att studien bidrar med ny kunskap där forskningsbidraget 

ämnar framlägga ett tankemönster kring hur de valda bankerna arbetar med sociala medier 

samt hur varumärket påverkas enligt informationschefernas mening. Eftersom sociala medier 

är ett relativt nytt fenomen, som på väldigt kort tid har visat sig oerhört populärt, hoppas 

författarna att även bidra med kunskap om hur företag bör arbeta med sociala mediekanaler 

för att uppnå framgång i den komplexa sociala medievärlden. Uppsatsskrivarna önskar få en 

objektivt och balanserad perspektiv av hur sociala medier arbetas med samt hur dessa 

påverkar företags varumärke för den valda branschen samt undersökningsobjekten.  
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2. Metod  

I detta avsnitt presenteras hur författarna har gått tillväga för datainsamling och vidare 

analysering. Kapitlet inleds med ett övergripande förförståelse som ämnar ge en övergripande 

inblick på ämnet samt förkunskaperna som författarna hade innan studien påbörjades. 

Därefter presenteras olika vetenskapliga forskningsmetodiker som denna undersökning 

karakteriseras av. Detta avsnitt redogör även för en noggrann och praktisk beskrivning av 

undersökningens genomförande.  Avslutningsvis redovisas brister i metodvalen. 

2.1 Förkunskap 

Förförståelse innebär de förkunskap och uppfattningar som författarna till denna studie har i 

förhand om fenomenet som ska undersökas. Forskarens medvetenhet om sin förförståelse 

möjliggör till en teoriutveckling när studiens datainsamling skall tolkas.
29

 Förförståelse kan 

grupperas i två grenar; den som är grundad på utbildning och den som är grundad på 

erfarenheter eller sociala fördomar som samhället ger upphov till. Den förförståelse som är 

utbildningsgrundad kan bidra till företräden inom ämnet medan den socialgrundade 

förförståelsen kan ge upphov till problematik om den ges alltför mycket utrymme.
30

 

Båda författarna till denna undersökning studerar huvudämnet företagsekonomi där 

författarna har, utöver standardkurserna som ingår, kombinerat och studerat media och 

kommunikationsvetenskap samt Business Culture and Communication vilket har resulterat i 

ett stort intresse kring ämnet sociala medier inom bankbranschen. Därmed anser författarna att 

det erhållna förförståelsen och förkunskapen inom sociala medier är grundad på 

utbildningsnivå. Författarna har även en utbildningsgrundad nivå inom området 

varumärkesteori då vissa antaganden och modeller har studerats i huvudämnet 

företagsekonomi. Utöver detta innehar författarna dessutom erfarenhet av sociala medier 

genom att vara deltagare och användare av dessa mediekanaler som exempelvis Facebook, 

Youtube, och Twitter. Dock är denna sociala förförståelse begränsad till konsument- och 

användarnivå och att dessa erfarenheter är på en privat nivå. Uppsatsskrivarnas förförståelse 

för bankbranschen grundar sig på utbildnings- och erfarenhetsnivå då båda författarna har 

arbetat inom bankbranschen. 

                                                           
29

 Dalen, M, (2008) Intervju som metod, Malmö, Gleerups, s. 35  
30

 Holme, I M, Solvang, B K, (1991) Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, Lund Studentlitteratur, s. 69 
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Med detta som inledning ämnar denna undersökning att bidra med ny kunskap där studiens 

syfte skall besvaras genom att presentera tidigare forskning inom området sociala medier för 

att öka kunskapen om fenomenet. Därefter insamlar författarna empirisk data genom att 

studera verkligenheten via intervjuer och observationer. Avslutningsvis redogör studien för en 

dataanalys som analyseras utifrån tidigare forskning, teorier, den empiriska datainsamlingen 

samt författarnas reflektioner. Sammanfattningsvis ska denna studie forska, klarlägga och 

införa ny kunskap inom fenomenet sociala medier i kombination med bankbranschen. 

 

2.3 Vetenskaplig angreppsätt  

Valet av det vetenskapliga angreppssätet är det viktigt att åtskilja deduktiv och induktiv teori 

för bedömningen av relationen mellan teori och forskning.
31

 Vidare hävdas att det deduktiva 

angreppssättet behandlar hur förhållandet mellan teori och empiri ser, eller bör se, ut. Detta 

innebär att forskarens utgångspunkt börjar från vad denne vet inom ett visst område för att 

sedan deducera en eller flera hypoteser vilka bilar en empirisk granskning. Det deduktiva 

angreppssättet, det vill säga bevisföring, väljer forskaren att dra slutsatser om enskilda 

händelser med utgångspunkt ifrån generella principer eller teorier.
32

 

 

Det andra angreppssättet, induktion, innebär att forskaren har sin utgångspunkt från empiri för 

att sluta sig till en viss princip eller till en generell teorikunskap. Det induktiva angreppssättet 

innefattar sambandet mellan teori och forskning samt att teorins resultat grundas på 

forskningen som har genomförts. En tydlig särskiljning mellan båda dessa angreppssätt kan 

beskrivas genom att deduktion innebär teorier som leder till resultat medan induktion 

innefattar resultat som leder till en teori.
33

 

 

Författarna har i denna studie använt det deduktiva angreppssättet genom att slutsatser om 

enskilda fenomen har dragits med utgångspunkt från generella teorier. Till grund för 

författarnas observationer innehar denna studie vetenskapliga teorier som stöd, vilket 

resulterar till att forskarna utgår ifrån generella principer innan slutsatser dras.  

                                                           
31

 Bryman, A., och Bell, E. (2007). Business Research Methods. (2 uppl.) New York: Oxford 

University Press Inc, s. 73 
32

 Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära. Lund: Studentlitteratur, s. 46 
33

 Ibid 
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2.4 Vetenskaplig ansats  

Den vetenskapliga ansatsen kan utföras genom två tillvägagångssätt beroende på studiens 

syfte; antingen genom att använda kvantitativ undersökningsansats eller genom en kvalitativ 

ansats. Metodtriangulering är en kombination av både kvantitativ och kvalitativ ansats. 

 

Den kvantitativa ansatsen karaktäriseras av att omvandla undersökningen till något mätbart 

där resultaten skall kunnas presenteras numeriskt.
34

 Denna forskningsansats är strukturerad 

och formell samt baseras i stor mån på kontroll från forskaren.
35

 De fördelarna som de 

kvantitativa ansatserna medför är standardiserad information som enkelt kan analyseras 

genom datorprogram.
36

 Exempel på kvantitativa ansatser är enkäter. 

Den kvalitativa ansatsen innebär att forskaren inte kan mäta eller väga data efter en 

standardiserad metod. Denna forskningsansats innebär istället att forskaren ser processen som 

något subjektivt där kommunikation förekommer i stor utsträckning.
37

 Exempel på kvalitativa 

undersökningar är intervjuer (såväl individuella som i grupp) och fallstudier. Det sistnämnda 

används i stort mån till att mer precist formulera och definiera problemet.  

 

Sett till denna studies syfte har författarna valt att använda sig utav en kvalitativ ansats där 

primärdatainsamlingen sker genom individuella semistrukurerade intervjuer. Denna ansats 

anses förmedla ett brett perspektiv och analys av forskningens problemområde. Vidare anser 

författarna att det inte går att få en tillräcklig djup förståelse för ett socialt fenomen genom att 

endast analysera numeriska relationer. Med hänsyn till undersökningens syfte har författarna 

därigenom valt att tillämpa en kvalitativ undersökningsansats. Genom den kvalitativa 

tillämpningen har författarna lyckats fånga åsikter och tankar som inte går att urskilja genom 

siffror.  Den kvalitativa datainsamlingen har dessutom gett upphov till en djupare förståelse 

för det fenomen och problemområde som är grundläggande för studien.  

                                                           
34

 Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära. Lund: Studentlitteratur, s. 55 
35

 Holme, I. M., och Solvang, B. K. (1991). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, s. 41 
36

 Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur, s. 100 
37

 Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära. Lund: Studentlitteratur, s. 60 
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2.5 Undersökningens genomförande  

I följande avsnitt beskrivs hur författarna har gått tillväga vid genomförandet av 

undersökningen vilket bland annat innehåller information om intervjumetod samt praktisk 

tillvägagångssätt. Detta avsnitt redogör dessutom för reliabilitet och validitet samt 

metodkritik. 

 

 

2.5.1 Primärdata 

I denna undersökning har uppsatsskrivarna valt att besvara studiens syfte främst genom en 

intervjuguide. Författarna har insamlat data genom intervju där åsikter, tyckande, 

uppfattningar och kunskaper har iakttagits i samband med besvarandet av intervjufrågorna. 

Mer information om hur intervjun genomfördes beskrivs senare i metodkapitlet. Annat 

material och tillvägagångssätt som författarna har tillämpat för besvarandet av 

problemdiskussionen är sekundärdata och presenteras härnäst. 

 

2.5.2 Litteraturstudie och sekundärkällor 

Utöver primärdata i form av intervju så har författarna även använt annat material som har 

hjälp, underlättat och effektiviserat datainsamlingsprocessen. För denna undersökning har 

författarna även använt, tidsskrifter, vetenskapliga artiklar, litteratur samt databaser. 

Sekundärdata som används vid studien består av redan tillgängligt material och inkluderar 

artiklar, rapporter och tidigare forskning inom bland annat varumärken och sociala medier.  

Fördelen med sekundärdata är främst att den är lättillgänglig, vilket leder till att både tid och 

pengar sparas. Då sekundärdata ofta insamlats i ett annat syfte än vad det nu används för kan 

det innebära att författarna måste hålla en viss distans till det som står skrivet. Detta leder till 

att källorna kritiskt granskas vilket minskar risken för irrelevant data.  

 

För undersökningens introduktion som framförallt innefattar problembakgrund och 

problemdiskussion har författarna inhämtat information från främst vetenskapliga artiklar, 

men även andra källor som exempelvis litteratur, diverse hemsidor och tidsskrifter. De 

vetenskapliga artiklarna har hjälp författarna att förstå fenomenet kring sociala medier i 

kombination med varumärke på ett tydligare sätt och dessutom gett upphov till en 

grundläggande förförståelse och uppfattning som beredskap inför studiens syfte. De 

vetenskapliga artiklarna har bland annat redogjort för hur forskare inom ämnet sociala medier 

och/eller varumärke uppfattar begreppen samt för hur dessa har utvecklats fram till idag. 
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Artiklarna är även betydelsefulla när problemdiskussionen och syftet arbetas fram. De 

vetenskapliga artiklarna hittades på databaser som bland annat JSTOR och EBSCO Host. 

Vad gäller undersökningens teoretiska ramverk så består detta främst av relevant litteratur där 

författarna har noggrant studerat teorierna som används i studien. Författarna har dessutom 

använt relevanta vetenskapliga artiklar för de teorier som denna undersökning inkluderar. Vid 

uppsökandet av litteratur samt vetenskapliga artiklar har författarna funnit effektiva databaser 

från Södertörns högskola samt en databas vid namnet ELIN som tillhandahåller vetenskapliga 

artiklar. När det gäller kravet på representativitet har författarna försökt använda sig av så nya 

källor som möjligt samt bekanta författare som uppsatsskrivarna igenkänner från tidigare 

kurser. På detta vis har redogörelsen för teoriinsamlingen underlättats. 

 

2.5.3 Intervjumetod 

Intervjuerna som valts ut för arbetet är så kallade semistrukturerade intervjuer vilket innebär 

att alla informanter får samma frågor ställda och alla frågor är öppna frågor. 

Semistrukturerade intervjuer är en typ av individuella djupintervjuer, som inom kvalitativ 

forskning såsom denna används för att få fram dolda känslor, motiv eller värden hos 

intervjupersonen. Det finns även flera andra fördelar med intervjuer av detta slag, såsom 

förhöjd kvalité (mindre inflytande från andra), frågor kan ställas direkt för att få fram 

personliga åsikter samt att de dessutom erbjuder förhöjd kvantitet genom att man undviker det 

faktum att folk i grupp tenderar att prata mindre och intervjuaren mer. Intervjumetoden har 

även mer djup då relevansen lättare fångas vilket leder till en ökad förståelse. Genom att 

använda sig utav denna sortens intervju är risken för att intervjuaren skulle styra informantens 

svar mycket minimerad.  

Då frågorna är öppna och den person som blir intervjuad fritt får svara på frågorna, har 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor till de svar som ges. På så vis har man möjlighet 

att få reda på mer information än vad man ifrån början hade räknat med.
38

 

Intervjuerna används för att få information från primära källor och förhoppningsvis få så 

korrekt och trovärdig information som möjligt. 

Då studien syftar till att undersöka bankers varumärkesstrategier inom sociala medier samt 

framlägga ett tankemönster för hur de uppfattar detta influerar varumärket anser författarna att 

                                                           
38
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den lämpligaste metoden för relevant information är just personliga intervjuer. Detta beror 

främst på svårigheten att erhålla relevant information genom andra källor som exempelvis 

hemsidor samt på grund av att författarna genomför undersökningen utifrån 

företagsperspektiv. Data från intervjuer är användbara när det studerade objektet inte direkt 

kan observeras eller mätas. De ger dessutom mer djup förståelse och bidrar till en större 

innehållsrikedom tack vare relationen som etableras med intervjupersonen (i jämförelse med 

standardiserade frågeformulär).  

Det är även värt att nämna att telefonintervjuer är ett alternativ om intervjupersonen inte finns 

tillgänglig för en intervju, eller om det blir nödvändigt att i efterhand ställa ytterligare frågor. 

För denna huvudstudie är dock intervjuer i person att föredra, då den intervjuade även anser 

detta vara mest lämpligt. Intervjuguiden som författarna har använt som underlag för 

frågeställningarna är uppdelade i tre kategorier; bakgrundsinformation, varumärken samt 

sociala medier. Samtliga kategorier innehar relevanta frågeställningar som berör varje 

kategori. Denna uppdelning anser författarna ge en tydligare förståelse och struktur för vidare 

analysering och slutsats. Frågeguiden formulerades utifrån uppsatsens frågeställningar och 

syfte. För att säkerställa att resultaten gav svar på uppsatsens frågeformuleringar krävdes 

noggrann utformning av frågorna. 

 

2.5.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

Inspirationen till denna uppsats kom bland annat i samband med att författarna använder olika 

sociala medier samtidigt som båda författarna arbetar inom banksektorn. Från detta 

utgångsläge forskade uppsatsskrivarna mer kring fenomenet sociala medier samt även 

varumärke genom vetenskapliga artiklar (framförallt från Södertörns högskolas databas), 

litteratur samt diverse hemsidor. Efter att ha studerat vad andra forskare har undersökt och 

klarlagt om sociala medier noterade författarna att det saknas forskning som klarlägger hur 

företag arbetar med sociala medier samt hur sociala medier, enligt företagens observationer, 

influerar varumärket. Författarna valde sedan att avgränsa inspirationen till att endast 

undersöka bankers strategiska arbetssätt av sociala medier och hur detta, enligt 

informationschefernas mening, påverkar varumärket. När uppsatsskrivarna hade bestämt 

studiens syfte genom relevant information inom ämnet som samlades från bland annat 

litteratur, vetenskapliga artiklar samt diverse hemsidor så fick författarna en överblick av 

ämnet och studiens genomförande; i detta läge kunde uppsatsen påbörjas och sammansättas. 
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Till en början utformades en stomme till uppsatsen för att på ett klart och överskådligt sätt 

kunna strukturera det kommande arbetet. Utifrån seminarieschemat och det tänkta innehållet i 

uppsatsen gjordes en tidsplan för att på bästa sätt kunna disponera tiden.  

Författarna valde att kontakta de fem undersökningsobjekt som denna undersökning innehar 

tidigt för att säkerställa att det fanns möjlighet för intervju. Efter positivt besked från samtliga 

banker gällande intervjumöte kunde uppsatsskrivarna påbörja undersökningens introduktion 

(bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte), teorikapitlet samt intervjuguiden. 

Insamling av data gjordes med hjälp av individuella intervjuer. Vid detta läge formulerades en 

intervjumall med hänsyn till syftet och undersökningens målsättning. Denna intervjumall är 

grundläggande för studiens datainsamling och är, som tidigare nämnt, en så kallad 

semistrukturerad intervjumetod vilket innebär att alla informanter får samma frågor ställda 

och alla frågor är öppna frågor. Vidare är intervjuguiden uppdelad i tre kategorier; 

bakgrundsinformation, varumärken samt sociala medier. Samtliga kategorier innehar 

relevanta frågeställningar som berör varje kategori. Utvecklandet av intervjuguiden 

utarbetades med hjälp av problemställningen och syftet samt med hjälp av de valda teorierna.  

När undersökningens introduktion (bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte 

och avgränsning), teorikapitel samt intervjuguide hade klarlagts kunde författarna påbörja 

intervjuerna med dem fem valda undersökningsobjekt som denna studie innehar; nämligen 

SEB, Nordea, Handelsbanken, Skandiabanken och Swedbank. 

Det första intervjutillfället genomfördes den 10 december 2012 (2012-12-10) med Cecilia 

Björnestedt som är kanalansvarig för sociala medier i SEB. Hon har jobbat med SEB:s sociala 

medier sedan hösten 2010. Intervjutillfället ägde rum i huvudkontoret på Kungsträdgården i 

Stockholm och pågick från 14.00 – 14.55. 

Det andra intervjutillfället genomfördes den 12 december 2012 (2012-12-12) med Helena 

Östman som är informationschef i Nordea och har jobbat med de sociala mediekanalerna i cirka två år. 

Detta intervjutillfälle pågick från 15.00 – 16.10  och ägde rum i Smålandsgatan i Stockholm 

Det tredje intervjutillfället genomfördes den 15 december 2012 (2012-12-15) med Johan 

Lagerström som är handelsbankens informationschef och har jobbat med de sociala medierna 

i cirka två år. Intervjutillfället ägde rum i Kungsträdgården i Stockholm och pågick under 

tiden 12.00 – 13.15. 
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Det fjärde intervjutillfället genomfördes den 19 december 2012 (2012-12-19) med Annie 

Sebelius som är informationschef på Skandiabanken. Intervjutillfället pågick under tiden 

10.00 – 11.30 och ägde rum i Lindhagensgatan 86 i Stockholm. 

Det femte och sista intervjutillfället genomfördes den 22 december 2012 (2012-12-22) med 

Anna Sundblad som är informationschef på Swedbank. Intervjutillfället ägde rum i 

Brunkebergstorg 8 i Stockholm och pågick under tiden 12.30 – 13.40. 

Under samtliga intervjutillfällen närvarade båda författarna av uppsatsen. I samband med 

intervjun gjordes en ljudupptagning med hjälp av en MP3-spelare, detta för att underlätta 

sammanställningen av intervjun. Ytterligare en fördel med att göra en ljudupptagning var att 

författarna under intervjun inte behövde anteckna hela tiden, vilket gjorde att fokus kunde 

sättas på vad som sades, utan att mista något under tiden uppsatsskrivarna antecknade. Efter 

intervjuns slut lade författarna fram idén om en återträff om det skulle vara nödvändigt. 

Återträffen genomfördes inte då författarna, under samtliga intervjutillfällen, erhöll all data 

som behövdes för vidare granskning och utveckling av studiens empiri, analys och slutsats.  

Efter intervjutillfällena när all empiri var insamlad påbörjades sammanställningen och 

bearbetningen av informationen vilket redovisades under empiriavsnittet i uppsatsen. 

Sammanställningen av datainsamlingen från intervjuerna genomfördes genom att presentera 

data från varje bank/intervju för sig. Empirin utformades genom transkribering vilket innebär 

att intervjuinsamlingen konverterades av texten från talspråk till skriftspråk. Med 

utgångspunkt i empirin identifierades ett antal huvudområden under rubriker som ansågs 

intressanta baserat på uppsatsens syfte och frågeställning. Där sammanfogades de olika 

respondenternas svar i syfte att ge läsaren möjligheter att se tendenser eller motsägelser i 

empiriavsnittet och ge en överblick över innehållet.  

Utifrån empirin har den teoretiska referensramen använts för att göra en analys. Det gjordes 

genom en lokalisering av begrepp och kategorier i empirin där det fanns en konsensus mellan 

respondenterna men också de fall där det fanns en avvikande åsikt. Dessa resultat har sedan 

jämförts med teorierna i uppsatsen och från analysen har egna kommentarer och tolkningar 

gjorts av resultatet. Härigenom påbörjades undersökningens analysdel där författarna 

kopplade samman empirin med den teoretiska referensramen. När analysen var färdigställd 

påbörjades tolkningen av resultaten för att sedan sammanställa dem i uppsatsen. Efter att 



25 
 

tolkningsarbetet var färdigställd inleddes arbetet med att dra slutsatser och ge förslag på 

framtida forskning inom ämnet.  

 

2.5.5 Alternativa tillvägagångssätt 

För att spara tid på att resa till destinationen för mötet där intervjuerna ska ske skulle 

telefonintervjuer kunna användas som alternativ till personliga intervjuer. Anledningen till att 

telefonintervju inte ses som ett användbart alternativ i detta fall är för att själva intervjun 

skulle ta ungefär lika lång tid som en intervju i samband med möte men med fler 

begräsningar. Vid en telefonintervju finns det begränsningar i kommunikationen eftersom det 

inte går att se personen som man pratar med samt att det saknas ögonkontakt.  

Ett annat alternativ skulle kunna vara fokusgrupper. Fokusgrupper är intervjuer som sker i 

grupp och innebär att flera respondenter intervjuas samtidigt.
39

Anledningen till att denna 

metod inte användes var på grund av att det skulle vara svårt att få representanter från 

företagen att träffas på samma dag och tidpunkt. Då fokusgrupper fokuserar mycket på 

samspelet i gruppen och hur människor reagerar på varandras åsikter ansågs metoden inte 

vara lämplig. I det önskade resultatet ska det vara lätt att skilja på de olika företagen och 

svaren ska inte påverkas av andra respondenters åsikter. 

 

2.6 Urval  

Urvalet av respondenter ska vara genomtänkta och antalet ska ha förmågan att täcka det som 

studiens syfte avser. Till denna undersökning har författarna uppsatt kriterier för 

intervjukandidater, de företag som finns inom urvalsramen uppfyller följande kriterier: 

 Har huvudkontor i Stockholmsområdet  

 Är aktiva i samtliga eller några av följande sociala medier; Facebook, Twitter, 

Youtube, Flickr, Slideshare och Scribd. 

 Endast intervjua ansvariga personer/chefer som arbetar med de sociala medierna, 

exempelvis informationschefer eller kanalansvariga. Detta för att optimera 

datainsamlingen och därigenom uppfylla syftet på bästa sätt.  

                                                           
39
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Kriteriet som innefattar att bankerna ska ha sitt huvudkontor i Stockholm valdes på grund av 

att studien utförs i Stockholm och studieobjekten blir då mer lättillgängliga (då författarna 

föredrar fysisk närvaro vid intervjutillfällena).  

Att bankerna ska vara aktiva i de ovan nämnda sociala mediekanalerna valdes dels eftersom 

författarna betraktar dessa som mest intressanta och dels eftersom de flesta av dem anses 

användas aktivt och är rankade i topplistan.
40

 Dock bortsågs de övriga sociala mediekanalerna 

som används mindre frekvent inte (framförallt Slideshare och Scribd) då vissa av de valda 

undersökningsobjekten hävdar att dessa ingår i bankernas sociala medienätverk och är 

betydelsefulla. Kriteriet att intervjupersoner ska inneha en viss position som exempelvis 

kanalansvarig eller informationschef krävdes eftersom författarna anser att dessa kan bidra 

med mer riklig information och innehar större erfarenheter inom detta ämnesområde. 

Det finns två typer av urvalsmetoder, slumpmässigt urval och icke slumpmässigt urval. Vad 

gäller slumpmässigt urval finns möjligheten att kvantitativt beräkna risken för inferensfel, 

medan det vid icke slumpmässigt urval krävs mer intuitiva och kvalitativa bedömningar av 

felrisker.
41

 Med hänsyn till studiens avgränsning är det svårt att göra ett lämpligt 

slumpmässigt urval. Författarna föredrar därför att välja ut undersökningsenheter på andra 

grunder och därmed används ett icke slumpmässigt urval. Detta innebär således att denna 

undersökning karakteriseras av ett icke-slumpmässigt urval då författarna har valt 

undersökningsobjekt som på förhand kan bedömas vara särskilt intressant för undersökningen. 

Bedömningen för de studieobjekt som denna undersökning innehar är de tre ovanstående 

kriterierna som faller in i ramen för avgränsningen. Urval har stor inverkan på 

datainsamlingen, det är viktigt att urvalet ska kunna undersökas i relation till det ämne som 

studien belyser för att insamla nödvändig data. I denna studie har avgränsningen skett, med 

utgångspunkt till kriterierna ovan, till fem storbanker vilka är SEB, Nordea, Handelsbanken, 

Skandiabanken och Swedbank.  

SEB Nordea Handelsbanken Skandiabanken Swedbank 

Cecilia 

Björnestedt 

Helena Östman Johan Lagerström Annie Sebelius Anna Sundblad 

Kanalansvarig  Informationschef Informationschef Informationschef Informationschef 

Denna figur, figur 1, illustrerar studiens undersökningsobjekt, intervjupersoner samt deras 

yrkesgrupp. 
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2.7 Trovärdighet och äkthet  

Det finns två grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar nämligen 

reliabilitet (trovärdighet) och validitet (äkthet).
42

 Den kvantitativa forskningen nämner ofta 

valididet och reliabilitet, där dessa två begrepp är uppdelade i intern validitet och extern 

validitet samt intern reliabilitet och extern reliabilitet. Det har diskuterats mycket kring 

huruvida dessa begrepp är relevanta inom den kvalitativa forskningsstrategin då mätning inte 

är centralt. Dessa termer kan emellertid användas på ett liknande sätt även inom den 

kvalitativa forskningsstrategin.
43

 Den externa reliabiliteten handlar om huruvida en 

undersökning kan upprepas vid ett senare tillfälle, vilket är väldigt svårt inom den kvalitativa 

forskningsstrategin eftersom studiemiljön är växlande.
44

 Den interna reliabiliteten innefattar 

betydelsen av forskarnas enighet om hur de ska tolka det som studeras, det som hörs och 

ses.
45

  

Den interna validiteten handlar om att undersökarens iakttagelser ska vara enhetlig med de 

teoretiska idéer som denne utvecklar. Detta betraktas som en styrka i den kvalitativa 

forskningsstrategin då den långvariga närvaron och delaktigheten tillförsäkrar en hög grad av 

kongruens mellan begrepp och observationer. Det sista begreppet, extern validitet, handlar om 

i vilken grad resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och omständigheter, vilket 

kan anses vara ett hinder inom den kvalitativa forskningen då dessa utgörs av ett begränsat 

urval.
46

 Med god validitet menas att forskaren undersöker det som är avsett att studeras; om 

detta sker på ett tillförlitligt sätt erhålls en god reliabilitet. Förhållandet mellan validitet och 

reliabilitet samverkar vilket innebär att den ena inte kan uteslutas från det andra. Dock är hög 

reliabilitet ingen garanti för hög validitet.
47

 

Som tidigare nämnt finns det två huvudkriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar; 

trovärdighet och äkthet. Forskarna kommer att använda ett urval av dessa kriterier vid 

bedömning av denna undersökning. Tillförlitligheten kan uppdelas i fyra delkriterier; 
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överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmation.
48

 För 

denna studie kommer fokus att sättas vid bedömning av trovärdighet och pålitlighet. 

Trovärdigheten kommer att bedömas med utgångspunkt ifrån huruvida 

verklighetsbeskrivningen ger en korrekt framställning samt att undersökningen genomförts i 

enlighet med rådande regler. För att stärka trovärdigheten kommer datainsamlingen att 

rapporteras till de individer som är en del av det verklighet som har undersökts, detta för att 

bekräfta att författarna har tolkat verkligheten på ett korrekt sätt (detta kallas för 

respondentvalidering).
49

 Detta innebär således att samtliga respondenter kommer att erhålla en 

fullständig redogörelse för vad dessa har hävdat under intervjutillfällena samt vad författarna 

har observerat och tolkat utifrån detta, för att tillförsäkra att redogörelsen är korrekt beskriven. 

Respondenterna kommer dessutom att erhålla en kopia av den slutliga uppsatsen. Eftersom 

denna undersökning till stor del bygger på en avgränsning som ska undersökas har författarna 

följt de kriterier som avgränsningarna kräver vilket innebär att författarna studerar det som är 

avsett att studera  alltså uppnås validitet. För att förstärka validiteten ytterligare har 

författarna operationaliserat intervjuguiden från teori till de kategorier som frågeställningarna 

är uppbyggd kring. Genom en fullständig redogörelse för alla faser som forskningsprocessen 

inkluderar samt ett granskande synsätt säkerställs studiens pålitlighet. Författarna kommer att 

tillhandahålla kriterierna som har varit grundläggande vad gäller företagsval, val av 

respondenter, teorier som författarna har utgått ifrån, intervjuguiden samt dataanalysen. Tack 

vare en vägledade och rådgivande handledare har författarna kunnat förbättra 

undersökningens kvalitet och innehåll. Detta genom att handledaren har fungerat som en 

granskare under forskningsprocessen där mentorn bedömer kvaliteten i valda procedurer, hur 

dessa har tillämpats samt i vilken grad de slutsatser som dragits är berättigade.  

 

2.8 Metodens begränsningar 

Till denna studie har författarna valt en kvalitativ ansats genom personliga intervjuer med 

informanter inom en viss yrkeskategori (informationschefer och kanalansvariga). Detta valdes 

eftersom författarna anser att dessa informanter kan bidra med betydande information och 
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data då dessa anses ha närmast relation till sociala medier samt kommunikationen med 

omvärlden. För att få en djupare förståelse och en bredare kunskap inom området hade 

undersökningens metodik kunnat förbättras ytterligare genom att intervjua både 

informationschefer/kanalansvariga samt andra informanter med olika befattningar. Detta 

skulle berika undersökningens datainsamling utifrån olika synvinklar och därmed ge en 

bredare och mer ingående svar på undersökningens syfte. En aspekt som bör tas hänsyn till är 

att den information som informanten lämnade kan ses som subjektiv då informanten kan 

komma att påverkas av dennes position inom företaget. Detta kan leda till att informanten 

endast väljer att dela med sig av information som gynnar företaget. En kvantitativ metod i 

vilken forskarens studie syftar till att generaliseras till en större population skulle kunna 

användas dels som ett komplement till den kvalitativa metoden eller i sin helhet.
50

  

Dock anser författarna att för denna studie där specifika objekt både observeras och utförs på 

en detaljerad nivå är det lämpligast att använda en kvalitativ metod. Detta eftersom studiens 

frågeställningar skall besvaras optimalt samt att bidra med valida data. Därmed anser 

författarna att den kvantitativa metoden skulle förhindra studien att erhålla väsentlig data 

vilket har resulterat till att författarna valde den kvalitativa metoden framför den kvantitativa. 

Dock kan den valda vetenskapliga ansatsen (kvalitativ metod) innebära att resultatet kan bli 

svåra att generalisera för en större population, som exempelvis hela branschen.
51

  

Detta bör sålunda tas hänsyn till när undersökningens resultat granskas och tillämpas. Innan 

de faktiska intervjuerna genomförs kan det vara givande att först börja med en ”för/prov 

intervju” med informanterna för att förbereda dem om kommande frågeställningar som den 

faktiska intervjun medför. Detta kunde inte utföras på grund av tidsbrist för såväl 

respondenterna som författarna. Under intervjutillfällena använde författarna 

inspelningsapparat istället för att anteckna all data som uppgavs. Detta för att säkerställa att 

all information erhölls (vilket underlättar för vidare transkribering) samtidigt som författarna 

ges möjlighet att hålla ögonkontakt samt iaktta informanternas kroppsspråk. Dock kan 

användandet av inspelningsapparat under intervju resultera till negativa effekter då inspelade 

samtal kan få individer att undvika att ange korrekt svar då dessa inte finner sig bekväma med 

att bli inspelade.
52
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som författarna har valt att använda 

för studien. Detta kapitel innehåller såväl teorier från välkända författare som vetenskapliga 

artiklar och tidigare forskning inom ämnet. För att komma underfund med sociala mediers 

påverkan och dess kontext med företags marknadsföring redogör vi i det här kapitlet, teori och 

begrepp kopplat till dessa. Kapitlet börjar med en introduktion till Internet för att sedan 

presentera sociala medier. Därefter redogörs för varumärke (och dess kontext i sociala 

medier) och slutligen ges en presentation av kommunikationsteorier och marknadsföring. Här 

redovisas sociala medier och dess användande i olika huvudkontexter nämligen Internet, 

varumärke, kommunikation och marknadsföring. De sammantagande delavsnitten ger en 

förståelse för sociala medier som kommunikationsverktyg.  

3.1 Internet  

3.1.1 Introduktion till Internet 

 

”In the past, a company built a reputation, good or bad, over time, and the 

company itself controlled that reputation. The internet has changed that. 

Allowing bi-directional communication among masses of people who would 

never have had the capability of interacting previously, it has changed the way 

that reputation develops” 

Michael Breazeale November 2008 

 

Internets genomslag har möjliggjort kommunikationen mellan individer och organisationer 

genom så kallad ”one-to-many” informationsspridning samtidigt som Internet är ett verktyg 

som tillåter ”one-to-one” kommunikation.
53

 Denna möjlighet ges till alla individer som har 

tillgång till Internet där kommunikationen är oberoende av tid och rum då den sker online. 

Genom Internetkommunikation har nya möjligheter för både privatpersoner och företag 

skapats, vilket har gett upphov till att gapet mellan konsument och företag har minskat. Detta 

har medfört att den traditionellt sett obalanserad relationen emellan konsument och företag 

har förändrats, likaså dynamiken på hela spelbanan.
54
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Uppkomsten av Internet har gett konsumenter samt producenter möjlighet att samlas utanför 

geografiska gränser. Kommunikation mellan konsumenter och företag via internet kan ske på 

olika sätt, men framför allt genom sociala nätverk som exempelvis Facebook, Youtube eller 

Flickr. Internetanvändandet av privatpersoner och företag/organisationer växer konstant. Med 

ett ständigt växande användare blir Internet en allt viktigare kommunikationskanal för företag 

att nå ut till kunderna.
55

 Dagens Internet har gett företag möjlighet att skapa 

kundkommunikation utan geografiska restriktioner för att på detta vis undersöka vad 

kunderna värdesätter samtidigt som företagen ges möjlighet att informera kunderna om sina 

varor, tjänster, image och varumärke.
56

 

 

Uppkomsten av tvåvägskommunikationen som Internet och sociala nätverk möjliggör innehar 

givetvis även risker för företag. Genom att kunderna kan dela, kommentera och interagera 

med företag via Internets sociala nätverk kan detta ge upphov till negativ feedback från 

kunder till företag. Detta innebär i sin tur att andra kunder kan påverkas av det negativa 

feedback som företag kan utsättas för. Tvåvägskommunikationen som Internet erbjuder kan 

därigenom även ha en negativ inverkan på företags varumärke.
57

 

 

3.1.2 Märkesgemenskaper på Internet 

Dagens konsumenter har självständigt börjat skapa och sprida dokument på Internet, som till 

form och syfte i tämligen stor utsträckning liknar annonser för de varumärken som de 

föredrar. Marknadsföring som praktik har till stor del influerats av närvarande trender inom 

media och teknologi. Istället för att företag skapar och sprider ”one-to-many” information, 

tillåter dagens teknologi mer personlig och kundgruppanpassad kommunikation, såväl som en 

ökad konsumentdelaktighet i skapandet av marknadsföring och varumärkesrelaterad 

information.
58

 Framförallt har sociala medier börjat samla in synpunkter från konsumenter 

samt förståelse för hur det berättas och talas om varumärket utanför företagets kontroll.
59
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Användarna i en märkesgemenskap behöver nödvändigtvis inte känna varandra eller haft 

fysiska träffar. Idag är det minst lika vanligt, om inte vanligare, med Internets och sociala 

medienätverks virtuella gemenskaper. Image och varumärke i sociala medier har idag 

konstant växande användarantal i Facebook, Youtube, Twitter osv. det är väldigt svårt för 

företag och organisationer att arbeta med marknadsföring genom sociala medier och detta 

beror huvudsakligen på konsumenternas makt att ändra, utmana eller ge stöd åt 

marknadsförarnas budskap. Därigenom kan konsumenterna, genom deras 

kommunikationsmakt och synpunkter, antingen stärka eller försämra ett företags varumärke.
60

 

 

3.2 Sociala medier  

3.2.1 Introduktion till sociala medier 

Sociala medier kan definieras som en gränslös plats som tillhandahåller individer, främst 

konsumenter, att dela sitt innehåll, sina tankar, idéer och relationer online.
61

 Genom sociala 

medier kan vem som helst som har tillgång till Internet lägga till och kommentera på andras 

innehåll.  Innehållet i sociala medier är oftast skapade av konsumenterna själva och bygger 

framförallt på tvåvägskommunikation.
62

 Sociala medier kommer i olika form som bland annat 

bloggar, Facebook, Youtube, Flickr och så vidare.
63

  

Utöver att sociala medier har gett upphov till gratis information till såväl konsumenter och 

företag har sociala medier även lett till snabbare informationsspridning. Många gånger finner 

individer snabbare informationsspridning via sociala medier än tidningar.
64

 

För att interagera med kunder utan gränsrestriktioner har allt fler företag börjat använda sig av 

sociala forum på Internet.
65

 Ett intresse har växt bland företagen då sociala forum som 
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erbjuder online kommunikation kan komma med positiv feedback vilket skapar större 

företagskännedom och ett förstärkt varumärke. Detta förutsätter att företagen är delaktiga i 

konversationer på sociala forum.
66

 Trots detta finns det väldigt stora risker för negativa 

konversationer i sociala forum riktad mot företag vilket påverkar företagets varumärke 

negativt. Detta beror huvudsakligen på konsumenternas möjlighet till flervägskommunikation 

i sociala medier där företagen inte har samma möjlighet att styra kommunikationen.
67

 

 

3.2.2 Företaget och de sociala medierna – möjligheter  

 

3.2.2.1 Förstärka varumärket  

Alla företag som använder sociala medier som marknadsföringssätt måste vara väl medvetna 

för målsättningen med de sociala medierna gentemot företaget. Med en god strategi och 

målsättningsplan för de sociala medierna ges många nya förutsättningar och möjligheter för 

företagsutvecklingen och därmed varumärket.
68

 De sociala medier som företag bör använda 

beror på målsättningarna som företagen ämnar uppnå.
69

  

Genom sociala medier kan företag involvera sina konsumenter vilket kan leda till att kunden 

kan bli ambassadör för företagsimage och varumärke samt sprida innehåll vidare till andra 

konsumenter.
70

 Därigenom kan företagets varumärke stärkas. Det är viktigt att notera 

kundernas tankar, observera det konkurrenterna gör samt se vilka möjligheter det finns för att 

engagera konsumenterna.
71

 Genom sociala medier kan företag observera kundernas åsikter 

om deras varumärke och på detta vis finna lösningar och förbättringar för 
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varumärkesutvecklingen.
72

 Genom en god kommunikation och samspel mellan 

konsumenterna och företagen ges företagen möjlighet att finna lösningar till de bristerna som 

företagen har, förbättras samt skapa starkare relation med sina kunder. Detta resulterar till ett 

förstärkt och utvecklat varumärke. 

 

3.2.2.1 Bygga relationer och skapa kundlojalitet 

Kommunikationen kring ett varumärke handlar mer om att skapa långsiktigt relationsnätverk 

snarare än att försöka påverka kunden till ett direkt köp.
73

 Ju mer ett företag ger till 

konsumenter desto mer ökar förtroendet för företaget och ju mer företaget erhåller hjälp från 

kunderna desto bättre blir företagets erbjudanden till individerna. Med detta har ett 

förhållande skapats mellan företag och kunder där ”ge och ta” samspelet leder till högt 

förtroende som följd.
74

  

Genom att läsa, lyssna och medverka i sociala medier har företag möjlighet att påvisa sin 

tillgänglighet gentemot kunderna och genom att humanisera varumärket ökar kundernas 

lojalitet.
75

 Dagens företag har, till följd av sociala medier, tillgång till mer information om 

sina kunder än någonsin tidigare och därigenom bör företaget dra nytta av det informationen 

genom att vara aktiva i sociala medier för att utveckla relationen.
76

  

Klagomål och synpunkter är en källa för möjlighet för företag att fördjupa kundrelationen 

genom att tillsammans med kunden finna lösningar till dennes problem.
77

 En kund som har 

blivit besviken på företagets produkt, tjänst eller service och som kommer tillbaka för att 

framföra sitt klagomål är en av de mest lojala kunderna.
78

 

När ett företag utsätts för negativa kommentarer bör företaget inte tysta ner åsikten eftersom 

detta garanterat kommer att dyka upp på andra hemsidor.
79

 Företaget bör istället anamma 
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kritiken eller låta de positiva kommentarerna som har skrivits om företaget tidigare exkludera 

de enstaka negativa kommentarerna. Ett företag bör inte dölja sina brister eller felsteg. Om ett 

företag ständigt framstår som perfekt kommer detta att ge upphov till att konsumenterna 

börjar misstänka att de inte är helt ärliga. Genom att visa företagets tillkortakommanden 

kommer styrkorna att betraktas som mer pålitliga.
80

  

 

3.2.3 Företaget och de sociala medierna - risker 

Som tidigare nämnt är sociala forum en plats för konsumenter att föra tvåvägskommunikation 

gentemot företag och dess varumärke. Allt eftersom kundernas kommunikationsmakt i de 

sociala medierna är väldigt stort och obegränsad kan detta många gånger leda till att negativ 

kritik framförs, delas och gillas vilket ger upphov till att ett företags varumärke kan komma 

till skada. Den snabba informationsspridningen som sociala medier präglas av innebär alltså 

att konsumenterna kan vidarebefordra negativ feedback till andra konsumenter inom de 

sociala medierna innan företaget hinner ge sin synpunkt på kritiken. Detta innebär således att 

befintliga varumärken är under hot och risker, en typ av hot där konsumenterna talar om och 

bidrar till varumärkets uppfattning.
81

 Ett varumärke kan alltså skadas och hotas oavsett hur 

mycket pengar och kapital som har används för att bygga upp varumärket. Kunderna har egna 

åsikter om det och det är deras synpunkter som definierar märket. Numera sker inlärning 

emellan konsumenter då dessa lär av varandra genom word-of-mouth/mouse. Detta innebär alltså att 

påverkanskraften hos de enskilda konsumenterna ökar medan företagens minskar. Påverkanskraften 

hos enskilda individer har större benägenhet att influera andra konsumenter än förtroendet till 

annonser eller reklam.
82

 Anledningen till varför tilltron till konsumenters åsikter är större är att det inte 

råder något intresse till att dessa engagerar sig att sprida information om en produkts eller varumärkes 

värdighet.
83

 Detta innebär således att med en snabb informationsspridning kombinerat med negativ 

feedback gentemot ett företag resulterar till att andra konsumenter kan gilla, dela och påverkas av den 

negativa feedbacken vilket i sin tur ger upphov till att kundernas förtroende för företaget minskar 

samtidigt som varumärket skadas. 
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3.3 Varumärke  

3.3.1 Introduktion till varumärke 

Varumärken har existerat i flera hundra år som ett sätt att särskilja olika producenters 

produkter från andra varumärken som produceras.
84

 Definitionen av ett varumärke är en 

symbol, namn, term eller tecken, eller en kombination av dessa som ämnar identifiera och 

åtskilja varor och tjänster från konkurrenterna.
85

 Varumärken bär en identitet som företaget 

konstruerar genom investeringar i märkesbyggande kommunikation.
86

 Ett företags varumärke 

spelar en rad olika roller för både företaget och kunderna. Det symboliska värdet som 

varumärket präglas av skapas genom att en viss personlighet eller image sammankopplas till 

märkesprodukten vilket oftast tydliggörs i reklam.
87

 Ett varumärke hjälper konsumenterna på 

många olika sätt, framförallt används de som genom att överensstämma med kundens identitet 

och personlighet.
88

 Ett starkt varumärke funktionerar som en referens i sin 

produktionskategori och betraktas därmed som en inträdesbarriär gentemot konkurrenter på 

samma marknad.
89

 

 

3.3.2 Varumärke i sociala medier 

Många företag väljer idag att marknadsföra och kommunicera sitt varumärke genom olika 

sociala mediekanaler. Företag kan, genom Internet och sociala medier arbeta med sitt 

varumärke genom att kommunicera den på ett personligare sätt samt enklare och billigare 

sprida medvetenheten om företaget till kunderna.
90

 Dessutom kan företag nå ut till de yngre 

generationerna genom att kommunicera sitt varumärke via sociala medier som exempelvis 

Facebook och Youtube. Genom sociala medier har synen på varumärken påverkats, 
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framförallt genom konsumenternas åsikter.
91

 Detta eftersom sociala medier underlättar för 

omvärlden att påverka diverse företag och dess varumärke, då missnöjda kunder enkelt kan 

uttrycka sina åsikter i olika sociala forum. Detta har försvårat det strategiska arbetet med 

varumärken eftersom kontrollen längre inte bara ligger hos företaget utan konsumenterna har 

en väldigt stort kontrollmakt vad gäller synen på varumärket.
92

 

 

Vidare hävdas att den marknadsföring av varumärke som finns i sociala medier handlar mer 

om att skapa interaktion och samspel med konsumenterna för att på detta vis involvera dessa. 

Detta skapar således ett mervärde för företaget.
93

 Att använda sociala medier som 

kommunikationsverktyg och marknadsföring gentemot varumärket är en bra förutsättning för 

företaget då traditionell media endast når ut till en liten del av de potentiella kunderna.
94

 

Genom att marknadsföra sitt varumärke via sociala mediekanaler, snarare än endast de 

traditionella kanalerna, skapas en ökad känsla av trovärdighet och äkthet.
95

 Orsakerna till 

kundernas och företagens existens i sociala medier skiljer sig. Företagen använder sociala 

medier genom att interagera med kunderna för att på så vis få mer kännedom om företaget, 

finna nya lösningar samt utvecklas. Konsumenterna använder sociala medier för att sprida 

sina åsikter på de olika sociala mediekanalerna, influera andra att köpa rätt produkter hos rätt 

företag samt kunna identifiera sig med övriga kunder och därmed även dela sina 

erfarenheter.
96

 

3.4 Kommunikation  

3.4.1 Basmodellen - Shannon & Weaver Kommunikationsmodell 

 

Den mest grundläggande modellen för att beskriva hur kommunikationsprocessen ser ut är 

Shannon och Weavers linjära kommunikationsmodell. All kommunikation kräver i grunden 
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en sändare, en mottagare, ett budskap och en kommunikationskanal. Vid arbete inom 

traditionella medier är det kommunikatörer som är sändaren av ett budskap, vars innehåll och 

kommunikationskanal är utformat för att mottas av en mottagare.
97

 

Basmodellen är sändarorienterad och beskriver hur en aktiv sändare påverkar en passiv 

mottagare. Den beskriver även mediums inverkan på budskapets framtoning, vars innehåll 

kan misstolkas av mottagaren om det inte är anpassat efter utvalt medium. Effekten kan även 

påverkas av huruvida budskapet sprids av flera olika sändare med hög tillförlitlighet, samt om 

sändaren och mottagaren liknar varandra. Denna modell har emellertid varit utsatt för kritik 

från flera håll då vissa kommunikatörer framhäver att kommunikation mellan två parter sällan 

är så pass enkel som basmodellen påvisar. Kommunikation mellan två parter fungerar bäst när 

den är en delad och ömsesidig upplevelse där två eller flera personer utbyter information.
98

 

 

 

                                           

 
Figur 2

99
 

 

3.4.1.1 Konvergensmodellen - vidareutveckling av kommunikationsmodellen 

Genom teknologiska utvecklingar som exempelvis Internet och sociala medier förändras 

människans sätt att kommunicera då det enkelriktade kommunikationen inte tillhör det sociala 

medievärlden. Den traditionella basmodellen för kommunikation som avser en sändare och 

mottagare har kritiserats då den ser mottagaren som en passiv aktör och sändaren betraktas 

som den aktiva aktören i kommunikationsprocessen.
100

 Allt eftersom dagens kommunikation 

som sker mellan företag och kunder via sociala medier inte är enkelriktad har 

kommunikationsmodellen utvecklats till aktuella omständigheter.  

Företag bör inte använda sociala medier som kampanjverktyg utan snarare ett 

kommunikationsverktyg gentemot konsumenter för att på så vis bygga upp ett nätverk av 
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relationer.
101

 En modell som motsvarar den typen av interaktion och nätverkande mellan 

företag och konsumenter är konvergensmodellen som utvecklades i börjat av 1980-talet av 

Everett M. Rogers och D. Lawrence. Denna modell påvisar hur två aktörer interagerar med 

varandra i en spiralliknande process där båda parterna eftersträvar ömsesidig förståelse. 

Kommunikationsprocessen bygger på bearbetning av budskap genom utbyte av information 

utan någon direkt start eller slut. Konvergensmodellen har länge varit en betydelsefull teori då 

den synliggör kommunikationsflödet som pågår mellan företag och konsumenter.
102

 

 

 

Figur 3
103

: Rogers & Kincaids, Konvergensmodell (1981) 

 

Shannon & Weaver Kommunikationsmodell och konvergensmodellen har olika målsättningar 

men båda utgår ifrån informationsförmedling. Utifrån ett marknadskommunikationsperspektiv 

saknar dock basmodellen sociala mediers konversations- och relationsbyggande egenskaper. 

Konvergensmodellen ger båda aktörerna involvering och jämvikt genom deltagarnas 

interaktion men modellen saknar faktorer som kan påverka kommunikationsprocessen, 

exempelvis brus. Ingen av modellerna är direkt anpassad för att beskriva 

kommunikationsprocessen i sociala medier men båda innehåller grundläggande enheter som 

ömsesidigt kompletterar varandra. 
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3.5 Marknadsföring  

3.5.1 Online och offline Word-of-mouth  

Dagens teknologiska utveckling har utvecklat sättet att betrakta och definiera word-of-mouth. 

Dagens teknologi möjliggör för konsumenter att utbyta erfarenheter, kunskap och åsikter 

genom olika kommunikationsverktyg på sociala mediekanaler. Generellt sett kan word-of-

mouth indelas i två begreppskategorier; offline och online. Offline word-of-mouth sker med 

hjälp av tvåvägskommunikation mellan två fysisk närvarande individer, utan den virtuella 

världen. Denna word-of-mouth handlar om värdet av de sagda orden, vilket kan handla om ett 

företags varumärke, produkter eller tjänster. Begreppsmodellen grundar sig på omdömen och 

rekommendationer från konsumenter; oplanerad information från företag. För att få 

information och erfarenhet om ett företags varumärke, produkt eller tjänst vänder sig 

konsumenter gärna till individer inom sin nätverkskrets för optimal trovärdighet och ärlighet. 

Positiv word-of-mouth kan leda till en effektfull påverkan som i flesta fall är större än 

effekten av planerat budskap från företag.
104

 Word-of-mouth är ingen marknadsföring som 

bygger på en envägskommunikation utan på en tvåvägskommunikation i form av dialoger och 

relationsbyggande. Budskapet är inte enkelriktat från sändare till mottagare utan 

kommuniceras mellan konsumenter. Online word-of-mouth, å andra sidan, handlar om när 

individer delar åsikter, kunskap och erfarenhet med varandra via Internet vilket gör den 

geografiska gränsen ointressant. Sociala medier har blivit en viktig plattform för word-of 

mouth marknadsföring då det samlar individer och tillåter öppna konversationer.
105

 Word-of-

mouth inom sociala medier representerar den så kallade online word-of-mouth. En stor 

skillnad mellan offline och online word-of-mouth är hastigheten på informationsspridningen 

där online word-of-mouth sprids mycket snabbare och kan därmed påverka flera 

konsumenter. Ett företags varumärke påverkas väldigt mycket av online word-of-mouth, men 

huruvida varumärket skadas eller stärks beror på konsumenternas kunskap, erfarenhet och 

åsikter som offentliggörs för internetanvändarna. 
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3.5.2 Viral marknadsföring  

Viral marknadsföring innebär att få personer sprider budskap på Internet som exempelvis e-

mail eller communities till övriga internetanvändare som sedan själva sprider budskapet 

vidare. Denna typ av marknadsföring förtydligas i olika sociala medier, inte minst twitter, 

facebook och youtube, där budskap sänds från den ena användaren vidare till den andra. 

Dessutom kan dessa budskap både gillas, delas, kommenteras eller alla tre kombinerat. Viral 

marknadsföring på sociala medier sker väldigt snabbt då buskap snabbt når användarna. 

Denna typ av marknadsföring skapar således ett nätverk av budskapsförsändelser där 

konsumenter är involverade i marknadsföringen som sprids till olika användare. 

Skillnaden mellan viral marknadsföring och online word-of-mouth är att viral marknadsföring 

utgår ifrån en kampanj som utsänds medan online word-of-mouth kan uppstå utan en planerad 

kampanj.
106

 Viral marknadsföring har revolutionerats på grund av sociala medier allt eftersom 

en individs budskap kan nå ut upp till tusentals personer.
107

 

 

3.5.3 Relationsmarknadsföring  

Relationsmarknadsföring handlar om att arbeta med relationen mellan företag och kund. En 

definition av relationsmarknadsföring är: 

 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter 

relationer, nätverk och interaktion i centrum”.
108

 

 

Relationsmarknadsföring handlar om att optimera konsumenternas kapacitet. Ett välkänt 

förklarande för denna typ av marknadsföring är 80/20-regeln som innebär att 20 % av 

kunderna står för 80 % av ett företags intäkter.
109

 Genom att arbeta med kundrelationer ger 

detta upphov till att företaget erhåller lojala kunder och på detta vis behöver företaget inte 

söka nya kunder lika ofta. För att stärka kundrelationen bör företag utgå ifrån att de har en 

relation till sina kunder kunden istället för det traditionella synsättet där kunden står för 
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kapitaltransaktion och betrakta dessa som utomstående aktörer där kommunikationen sker via 

envägskommunikation från företag till kunderna. Relationsmarknadsföring innebär 

tvåvägskommunikation där konsumenterna är involverade i ett företags utvecklingsprocess 

och därigenom värdesätter kundernas åsikter.
110

 Det sker således en ständig interaktion mellan 

företag och kund vilket stärker relationen mellan dessa parter. 

 

Interaktionsprocessen mellan företag och kund som sker genom tvåvägskommunikation kan 

ske på många olika sätt. Framförallt har nya mediekanaler utvecklats för att stärka relationen 

mellan kunder och företag. Med hjälp av dagens teknologi kan företag nå ut till sina kunder, 

samspela, involvera och notera konsumenternas synpunkter vilket stärker kundrelationen och 

ger företaget större företagskännedom. Sociala medier ger även möjlighet till företag att nå ut 

till flera kunder samtidigt utan geografiska restriktioner och dessutom förmedla och erhålla 

snabbare information.  
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4. Empiri 

Följande kapitel är uppdelat på undersökningens fem olika studieobjekt. Varje objekt inleds 

med bakgrundsfakta där beskrivning av företaget och informanten ges. Därefter presenteras 

en datainsamling, med frågor utifrån intervjuguiden, från samtliga informanter och företag. 

 

4.1 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

 

Bakgrundsfakta 

År 1972 bildades SEB som är en sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och 

Skandinaviska Banken.
111

 Skandinaviska enskilda banken är idag en ledande nordisk 

finansiell koncern. Kunderna som denna bank innehar består av såväl företagskunder som 

privatpersoner. Huvuduppdragen som SEB utför är att erbjuda tillgång till finansiering, 

erbjuda olika produkter och tjänster, behålla ett internationellt nätverk och kärnkompetenser 

för en ökad tillgång till finansiella tjänster.
112

 Som en relationsbank erbjuder SEB rådgivning 

och ett brett utbud av andra finansiella tjänster i både Sverige och de baltiska länderna. Deras 

vision, alltså vart de vill gå och uppnå, är att vara den mest pålitliga partnern för kunder med 

ambitioner. SEB:s målgrupp är såväl företagskunder som privatpersoner i alla åldrar. Cecilia 

Björnestedt är kanalansvarig för sociala medier i SEB och hon har jobbat med SEB:s sociala 

medier sedan hösten 2010.  

Varumärket  

SEB:s kärnvärden är ömsesidig respekt, engagemang, professionalism och kontinuitet. De 

attribut som SEB ämnar förmedla är ett brett utbud av finansiella tjänster, trygg rådgivning för 

såväl företag och privatpersoner samt ett förstärkt internationellt nätverk. Varumärkets 

starkaste attribut är den relationsfokus som banken faktiskt värdesätter och arbetar dagligen 

med. Cecilia Björnestedt menar vidare att dessa attribut förmedlas framförallt genom deras 

hemsida som ständigt är under uppdatering på nyheter och genom personliga kontakter till 

SEB:s kunder. Alla tjänsterna som banken erbjuder är viktigt, även de små aktiviteterna kring 
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huvudtjänsterna. Detta eftersom små komponenter tillsammans bildar ett gott varumärke och 

nöjdare kunder. 

Sociala medier 

Enligt Cecilia Björnestedt är sociala medier en plats som möjliggör social interaktion mellan 

olika företag och privatpersoner, ett snabbt och effektivt sätt för företag som SEB att 

kommunicera med sina kunder. De sociala medierna som SEB använder är Facebook, Twitter, 

Youtube, Flickr, Slideshare och Scribd. Av dessa sex sociala mediekanaler är Facebook och 

Twitter mest verksam vilket troligtvis beror på att det är två av dagens största mediekanal. 

Dessa sociala nätverkssidor används på grund av att de anses vara lämpligast för SEB:s 

eftersträvan att vara optimalt tillgänglig för kunderna, behålla god interaktion med de samt att 

hjälpa till vid eventuella oklarheter. Antalet sociala mediekanaler som SEB arbetar med är 

något som kanalansvarige uppskattar eftersom hon menar att det ger kunderna möjlighet att 

interagera genom olika mediekanaler och därigenom kommunicera, hjälpa och förstå 

kunderna maximalt. Dessa sociala mediekanaler har SEB arbetat flirtigt med i cirka två år där 

facebook var den första mediekanalen som de använde. De övriga sociala medierna började 

användas kort efter facebook:s grundstart och tillväxt. Gruppen som arbetar med de sociala 

mediekanalerna består av fem personer och Cecilia Björnestedt ser till att det är 

kundtjänstpersonalen som huvudsakligen hanterar kommunikationen i de sociala 

mediekanalerna som svar på kommentarer, inlägg från kunderna, frågor eller eventuella 

klagomål/problem/missnöje. Cecilia Björnestedt konstaterade att SEB är väldigt noga med att 

informera, uppdatera och integrera med kunderna på framförallt Facebook och Twitter då 

dessa är två av dem största sociala mediekanalerna där antalet kunder/följare är störst. 

Cecilia Björnestedt menar att de använder sociala medier för att det ska bli lättare för såväl 

kunder som icke-kunder att komma i kontakt med SEB och därigenom erbjuda de den hjälp 

som behövs men även för att SEB ska få erhålla olika synpunkter och idéer som kan hjälpa 

banken att utvecklas positivt. Cecilia Björnestedt påstår vidare att de även kan hjälpa kunder 

utanför den sociala mediesektorn via exempelvis säkra meddelanden på internetkontoret eller 

telefonbanken som finns dygnet runt och används flirtigt. Att använda sociala mediekanaler 

innebär alltså att hela tiden möjliggöra kontakt med kunderna via olika kanaler samt att ”ge 

och ta”. Detta menar Cecilia Björnestedt resulterar till att varumärket förstärks som helhet 

eftersom de sociala mediekanalernas målsättning är att låta kunderna ställa sina frågor och 

synpunkter och SEB:s kundtjänstpersonal måste se till att deras behov/frågor besvaras. Vidare 

påstår kanalansvarige att SEB:s strategi gällande användandet av sociala medierna är att 
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involvera kunderna, samspela med dem, stärka kundrelationen samt föra dialog med dem. Det 

viktigaste framgångsfaktorn som företag måste iaktta är att både ge och ta från kunderna men 

även att de sociala mediekanalerna sköts av ett kompetent team som SEB innehar. Det som 

SEB måste ge är god service och besvarandet av frågor eller eventuella problem, det som ska 

tas från kunderna är diverse synpunkter, åsikter eller idéer. Cecilia Björnestedt menar att på 

det viset kan SEB samspela, kommunicera och interagera med kunderna. 

Cecilia Björnestedt är positivt inställd vad gäller SEB:s sociala mediekanaler i kombination 

med varumärket. Hon anser att varumärket påverkas positivt av sociala medier då relationen 

mellan företaget och kunderna förstärks och kommunikationen förbättras. De sociala 

medierna som SEB arbetar med ger varumärket möjlighet att utvecklas, förstärkas och 

förbättras eftersom kunderna sätts i fokus och SEB arbetar med att besvara deras 

frågeställningar samt erhålla synpunkter från de för att bli en bättre bank.  

Cecilia Björnestedt menar att allt eftersom sociala medier möjliggör för kunder och icke-

kunder att fritt uttrycka sina tankar kan det hända att sociala mediekanaler som Facebook och 

Twitter ger rum för många klagomål vilket naturligtvis inte gynnar varumärket. Dessa 

klagomål är de största farorna för varumärket. Farorna kan, å andra sidan, vändas och 

bearbetas på ett sätt som gynnar bankens varumärke; genom att erhålla klagomålen, 

handskas/arbeta med den och erbjuda det bästa lösningen till kunden. Cecilia Björnestedt 

menar vidare att klagomål och eventuella problem får handskas genom att försöka besvara 

klagomålen samt ta åt sig av dem eftersom kunderna är i fokus. Om det kommer stora 

klagomål från kunderna förs de fram till cheferna i bankens olika ledningsgrupper. 

Kanalansvarige menar dessutom att det har inträffat vissa fall där kunderna har uttryckt sina 

besvikelser via Facebook gällande fördröjningar av kortbeställningar men dessa gottgörs 

genom exempelvis utdelning av biobiljetter till kunden. Det är bland annat på detta vis 

klagomål hanteras för att behålla kundens förtroende och uppskattning till banken. Cecilia 

Björnestedt konstaterar att eventuella klagomål från kunder ger banken en chans att förbättras 

ytterligare eftersom SEB får synpunkter från en extern intressent. Vidare menar hon att 

nackdelarna som sociala medier kan medföra, som klagomål och eventuella problem, arbetar 

SEB med för att vända till fördelar nämligen att motta dessa synpunkter/åsikter och utvecklas. 

De största fördelarna med sociala medier är enligt Cecilias Björnestedt åsikt att relationen 

mellan kunden och banken förbättras väldigt mycket samt att kommunikationen och 

samspelet utvecklas. Dessutom konstateras att dessa faktorer är väldigt viktiga för 

varumärkets förstärkning och utveckling. Under de senaste åren tycker Cecilia Björnestedt att 
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de sociala medierna har medfört en klar förbättring av varumärket, de flesta respons är väldigt 

positiva och den negativa feedbacken omvandlar SEB till något positivt genom att arbeta med 

eventuella klagomål och inte bortse dessa. Hon påstår även att de försöker på bästa sätt 

tillämpa de sociala medierna som ett verktyg för att förbli en relationsbank och framförallt 

stärka sitt varumärke genom att besvara kundernas frågor/behov, uppdatera nyttig information 

i god tid samt att erhålla kundernas synpunkter gällande eventuella förbättringar/klagomål. 

Enligt Cecilia Björnestedt är kundernas omdömen väldigt viktiga för banken och SEB har 

sedan 2008 frågat vad kunderna tycker om banken både via telefon samt personliga möten. 

Kundnöjdheten är något som Cecilia Björnestedt värdesätter väldigt mycket gentemot 

varumärket. Därmed mäter SEB även kundnöjdheten i de sociala mediekanalerna genom 

Bright Navigator. Om kunderna har varit i kontakt med SEB via de stora mediekanalerna som 

Facebook och Twitter får kunderna en länk till ett frågeformulär där de får tycka till. 

Målsättningen med de sociala medierna är enligt Cecilia Björnestedt att stärka varumärket 

genom god service, skapa en stark relation och hantera klagomål på ett effektivt sätt. SEB ska 

alltid vara tillgänglig på många olika mediekanaler hävdar Cecilia Björnestedt. Enligt 

kanalansvarige kommer SEB i framtiden att fortsätta arbeta med deras nuvarande sociala 

mediekanaler, framförallt Facebook och Twitter. Cecilia vill även förbättra den nuvarande 

sociala medieprocessen genom crowdsourcing vilket är en metod som bygger på att söka 

förslag till problemlösningar från flera parter. Detta menar Cecilia Björnestedt effektiviserar 

lösningsprocessen.   

Cecilia Björnestedt råder andra företag som funderar på att arbeta med sociala mediekanaler 

att alltid sätta kunderna i fokus och besvara alla deras frågor. Eventuella problem eller 

klagomål ska inte bortses utan dessa måste lösas för att behålla kundnöjdheten och därmed 

förstärka varumärket. Slutligen anser Cecilia Björnestedt att de första mediekanalerna som 

företag bör arbeta med är Facebook och/eller Twitter. 
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4.2 Nordea  

 

Bakgrundsfakta  

Nordea grundades år 1820 och är idag norra Europas största finanskoncern. 
113

 Nordea 

erbjuder finansiell rådgivning till såväl privatpersoner som företagskunder och deras slogan är 

”allt är möjligt”. Denna bank erbjuder diverse finansiella lösningar som exempelvis lån, 

sparande, konton, kort, pensionsförsäkringar och mycket mer. Nordeas kunder kan kontakta 

banken genom personliga möten, telefonbanken, internetbanken samt diverse sociala 

mediekanaler som de arbetar med idag. Nordeas målgrupp är såväl företagskunder som 

privatpersoner i alla åldrar. Helena Östman är informationschef i Nordea och har jobbat med 

de sociala mediekanalerna i cirka två år.  

 

Varumärket 

Nordeas kärnvärden är engagemang och modernitet och deras attribut som de ämnar förmedla 

är ett brett utbud av finansiella tjänster, god rådgivning för privatpersoner och företag samt en 

trygg ekonomihantering. Varumärkets starkaste attribut är det breda utbudet av tjänster som 

Nordea faktiskt erbjuder samt dess unika rådgivning med privatkunder. Helena menar vidare 

att dessa attribut förmedlas till kunderna framförallt via Nordeas hemsida och internetbanken. 

Informationschefen anser att Nordea erbjuder många olika små aktiviteter kring deras 

huvudtjänster där dessa komponenter bidrar till en godare relation med kunderna och en 

ökning av kundnöjdheten. 

 

Sociala medier  

Helena Östman definierar sociala medier som en nätverkskanal där kunderna kan 

kommunicera med olika organisationer och framföra sina åsikter, frågor eller eventuella 

klagomål samt få svar på dessa. Nordeas sociala medier består av Facebook, Twitter, 

Youtube, Slidesshare och Flickr och de har arbetat med sociala medier i ungefär två år. 

Anledningen till varför Nordea arbetar med dessa mediekanaler är för att de anses, enligt 

Helena Östmans mening, vara mest effektiv för kunderna att framföra sina åsikter och ger 

möjlighet för organisationer att besvara kundernas frågor och lösa eventuella klagomål. Dessa 

mediekanaler möjliggör för ett unikt samspel mellan kunden och banken. Teamet som arbetar 

med de sociala mediekanalerna är fem personer varav Helena Östman är en av dem. Detta 
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team har en väldigt gott samarbete med kundtjänstpersonal som arbetar med sociala medier 

och hanterar diverse inlägg, kommentarer eller klagomål. En av Helena Östman uppdrag är att 

se till att kundtjänstpersonalen besvarar kundernas önskemål eller eventuella synpunkter från 

samtliga mediekanaler. Ledningsgruppen brukar tillsammans med Helena Östman tidvis 

föreslå olika ändringar och uppdateringar i de sociala mediekanalerna, allt från nyheter till 

erbjudanden. Nordea är väldigt noggrann med att ständigt uppdatera, förfina, besvara alla 

inlägg samt informera kunderna på såväl Facebook och Twitter. Deras Youtubekanal arbetar 

de också med genom att ständigt lägga upp nya videoklipp som kunderna uppskattar högt. Där 

lägger inte endast upp reklam och erbjudanden utan även guider för nya kunder till hur man 

exempelvis går tillväga vid inloggning av internetbanken. Videoklippen som Nordeas 

Youtubekanal lägger upp har flera gånger hyllats av många kunder på både Facebook och 

Twitter. Helena Östman påstår att Nordeas följare är betydligt färre på de övriga sociala 

medierna som Flickr och Slideshare gentemot de större mediekanalerna som Facebook, 

Twitter och Youtube. Men även de mediekanalerna som innehar färre följare uppdateras 

ständigt med framförallt bilder och videoklipp. Det är, enligt Helena Östmans mening, väldigt 

viktigt att inte bortse från de mindre sociala medierna då dessa faktisk har följare som inte 

följer Nordea på varken Facebook, Twitter eller Youtube.   

 

Helena Östman menar att de använder sociala medier för att underlätta för kunderna att 

kontakta banken, ställa sina frågor eller framföra sina synpunkter samt för att Nordea själv ska 

utvecklas till att bli en ännu bättre bank genom att lyssna på kundernas klagomål. Utöver de 

sociala mediekanalerna kan kunderna även vända sig till banken personligt, telefonbanken 

eller internetbanken där de kan framföra sina synpunkter eller få svar på sina frågor. Helena 

Östman hävdar att det är väldigt viktigt för banken att verkligen åtgärda de klagomål som 

kunderna kommer med då risken för att kunden byter bank är stor. De sociala medierna som 

Nordea arbetar med används på ett strukturellt sätt; Facebook/Twitter är kanalen där kunderna 

kan fråga, skriva inlägg, ge synpunkter till banken och där Nordea uppdaterar med nyheter. 

Youtubekanalen används som ett organ där Nordea lägger upp diverse videoklipp för bland 

annat guidning, reklam, erbjudanden eller nyheter. Slideshare och Flickr används mestadels 

för uppläggning av diverse bilder eller mindre videoklipp, eventuella uppdateringar eller 

nyheter förmedlas huvudsakligen genom bilder eller diverse videoklipp. Dessa kombinationer 

av sociala mediekanaler medför att kundernas relation till banken förstärks då det blir lättare 

för kunden att få sina frågor besvarade samt att banken mottar eventuella idéer från kunderna.  
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Helena Östman anser att varumärket därigenom förstärks och blir stadigare genom att arbeta 

med sociala medier. Det gäller dock att hanteringen av de sociala mediekanalerna sköts på rätt 

tillvägagångssätt. Vidare konstaterar informationschefen att Nordea:s strategiska arbetssätt 

inom sociala mediekanalerna är att visa kunderna att banken finns tillgänglig för dem samt att 

deras frågor skall besvaras effektivt. Dessutom poängterar hon att Nordea vill skapa starkare 

relationer med kunderna genom att kommunicera med dem och involvera dem i 

företagsutvecklingen. För att detta ska bli möjligt måste kundtjänstpersonalen arbeta med att 

sätta kunderna i fokus samt sprida information i rätt tid och i rätt mediekanal. Helena Östman 

menar vidare att kundernas åsikter i framförallt Facebook har hjälp banken att utvecklas vilket 

även har förbättrat varumärket sedan Nordea började arbeta med sociala medier. Varumärket 

har alltså påverkats positivt de senaste åren på grund av de sociala medierna som Nordea 

arbetar med. 

Informationschefen anser att Nordea:s varumärke influeras positivt av de sociala medierna 

som banken arbetar med. Den största anledningen till varför varumärket förstärks av sociala 

medier är på grund av att relationen mellan banken och kunden förbättras, bankens 

tillgänglighet ökar samt att informationsöverföringen mellan banken och kunderna förbättras. 

Helena Östman påstår vidare att de sociala medierna som Nordea arbetar med idag används 

på olika sätt trots att samtliga ämnar i slutändan att förstärka relationen mellan kunderna och 

banken. Detta anses vara positivt då de sociala mediekanalerna och tillgängligheten ger 

variationer till kunden att komma i kontakt med banken. Om kunden exempelvis vill få svar 

på en fråga kan denne huvudsakligen vända sig till Facebook eller Twitter medan 

Youtubekanalen vänds till kunderna som vill få effektiv guidning eller information.  

 

Trots denna positiva inställning till Nordeas sociala medier gentemot varumärket påpekar 

informationschefen möjligheten för smutskastning och ryktesspridning av såväl kunder som 

icke-kunder via mediekanaler som Facebook och/eller Twitter. Detta är dock inget som har 

inträffat Nordea hitintills utan de mest ”negativa” kommentarer har i största allmänhet varit 

diverse klagomål från kunder.  Dessa ”hot” är självklart inget som stärker varumärket utan det 

som ger varumärket sin glans är att Nordea faktiskt påvisar att de hanterar klagomålen på rätt 

tillvägagångssätt och att banken verkligen arbetar hårt för att åter tillfredställa kunden. De är 

väldigt viktigt att banken inte ignorerar eventuella hot som vissa inlägg/kommentarer kan 

medföra för varumärket utan alla inlägg måste besvaras på bästa sätt. Kundtjänstpersonalen 

som besvarar dessa inlägg har i uppdrag att åter tillfredställa kunden genom diverse åtgärder. 

De största fördelarna med sociala medier gentemot varumärket är att varumärket faktiskt 
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förstärks av dessa om organisationen innehar skickliga kundtjänstpersonaler som vet hur varje 

inlägg måste besvaras och hanteras. Helena Östman menar att Nordea lyckas förstärka sitt 

varumärke via sociala medier genom att inneha skicklig personal för besvarandet av 

kommentarer/inlägg, aldrig bortse från klagomål utan dessa måste bearbetas, god 

informationsflöde och uppdateringar samt erbjudanden och diverse påminnelser för olika 

aktiviteter/transfereringar.  

 

Nordea mäter kundnöjdheten i de sociala medierna på olika sätt, framförallt genom kanaler 

som Facebook och Twitter. Alla kunder/följare som har varit i kontakt med Nordea via 

Facebook eller Twitter får en länk till ett frågeformulär där de får tycka till om Nordeas 

Facebook respektive Twitter tjänst. Det enklaste sättet för Nordea att mäta kundnöjdheten i 

Youtube är att kolla hur många ”gilla markeringar” ett videoklipp har. De övriga 

tillvägagångssätten för banken att mäta kundnöjdheten och därmed hur varumärket har 

påverkats av de sociala mediekanalerna är genom personliga möten, internetbankens 

frågeformulär, samt genom telefonbanken. Informationschefen har dessutom en väldigt god 

relation till vissa av teamets kundtjänstpersonal där de diskuterar hur kunderna har resonerat 

via Facebook och/eller Twitter under den senaste veckan. 

 

Nordeas huvudsakliga målsättning med de sociala medierna gentemot deras varumärke är att 

ständigt stärka relationen med kunderna, åtgärda deras klagomål på effektivaste sätt, öka 

tillgängligheten för kunderna och underlätta för de att ställa sina frågor utanför internetbanken 

eller telefonbanken samt att banken ska utvecklas internt genom att anamma kundernas 

eventuella synpunkter kring förbättringar. Alla dessa komponenter utgör en förstärkning av 

varumärket. Allt eftersom Nordea har lyckats arbeta effektivt med sociala mediekanaler anser 

informationschefen att framtiden ser ljus ut för Nordea vad gäller sociala medier gentemot 

varumärket. De kommer dock troligtvis inte att arbeta med flera sociala medier utan de största 

fokuskanalerna kommer fortsättningsvis att vara Facebook och Twitter. 

Helena Östmans godaste råd till företag som funderar på att arbeta med sociala medier är att 

inneha komponent personal som verkligen sätter tid med att besvara alla inlägg som görs samt 

att till en början börja med maximalt två mediekanaler, varav en av dem bör vara Facebook då 

den sannolikt medför flest antal följare. 
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4.3 Handelsbanken  

 

Bakgrundsfakta 

Stockholms Handelsbank grundades 1871 och erbjuder rådgivning, diverse finansiella tjänster 

till såväl privatpersoner som företagskunder samt andra produkter som ingår för bankens 

kunder.  Bankens vision r att handelsbanken ska vara Nordens bästa finansbolag – det 

självklara valet för kunder och samarbetspartner. Handelbanken finans affärside är att i nära 

samverkan med handelsbanken aktivt och professionellt förse handelsbankskoncernens 

befintliga och potentiella kunder med administrativa och finansiella tjänster.
114

 

Handelsbankens målgrupp är både privatkunder och företagskunder. Johan Lagerström är 

handelsbankens informationschef och har jobbat med de sociala medierna i cirka två år. 

Varumärket  

Handelsbankens kärnvärden, attribut och deras starkaste kännetecken i förhållande till 

varumärket är tillgänglighet, enkelhet och omtanke. Banken är dessutom väldigt inriktad på 

att skapa långsiktiga relationer med deras kunder samt att vara konkurrenskraftiga gentemot 

de övriga bankerna inom den svenska bankmarknaden. Dessa attribut förmedlas till kunderna 

genom uppdateringar i hemsidan, personliga möten, internetbanken, telefonbanken samt via 

sociala medier.  

 

Sociala medier 

Johan Lagerström menar att sociala medier är en plats för kunder och företag att integrera, 

kommunicera, samt samspela med varandra. Det är en nätverkskanal som ger möjlighet för 

organisationer att lära sig om kundernas behov ytterligare samt att förbättra organisationen 

både internt och externt. De sociala medierna som handelbanken arbetar med idag är 

Facebook, Twitter samt Youtube. Handelsbanken arbetar med Facebook och Twitter genom 

att sprida nyttig information till såväl kunder, icke-kunder och företagskunder, besvara 

följarnas inlägg eller eventuella klagomål samt att uppdatera kontot med nyheter. Facebook 

var den första mediekanalen som grundades år 2010 och i takt med kanalens tillväxt skapades 

Twitter kort därefter. Johan Lagerström anser att Facebook var nödvändigt att skapas för att 

upprätthålla bankens kärnvärden nämligen tillgänglighet. Handelsbankens målsättning var att 

spridas ytterligare och i takt med sociala mediers uppkomst räckte inte telefonbanken eller 

                                                           
114
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internetbanken till. Kort därefter skapades Twitter vilket Johan Lagerström menar skulle vara 

ett ”komplement” för mediekanalen Facebook.  Den sista kanalen som handelsbanken också 

arbetar flirtigt med och som har funnits längst är Youtube där handelsbanken lägger upp 

diverse videoklipp på reklam, erbjudanden samt aktuella påminnelser till såväl företagskunder 

och privatpersoner. De sociala mediekanalerna som handelsbanken arbetar med sköts av 

ungefär fyra chefsanställda och de övriga anställda jobbar som kundtjänstansvariga, 

framförallt från telefonbanken. Johan Lagerström menar att han som informationschef har 

uppdraget att tidvis kontrollera hur de sociala mediernas kommentarer/inlägg/klagomål 

besvaras av telefonbankens kundtjänst. Därigenom har Johan Lagerström en relativ god 

relation till handelsbankens anställda på telefonbanken som hanterar diverse inlägg på både 

Facebook och Twitter. 

 

Johan Lagerström menar att handelsbankens största anledning till användandet av sociala 

medier är att bankens tillgänglighet och räckvidd ökas vilket möjliggör för kunderna i alla 

åldrar att enkelt komma i kontakt med sin bank. Informationschefen tillägger dessutom att 

kundernas inlägg bör observeras för att tillfredställa kundernas behov och för bankens 

varumärke. Därigenom anser Johan Lagerström att det är det viktigt för handelsbanken att 

använda sociala medier som ett verktyg att mäta kundernas nöjdhet. Informationschefen 

poängterar dessutom att de flesta ungdomar och medelålders män och kvinnor väljer att inte 

besvara på diverse frågeformulär från internetbanken, hemsidan eller telefonbanken. Det 

effektivaste sättet att höra kundernas åsikter gentemot banken är genom sociala mediekanaler. 

De sociala mediekanalerna som Facebook och Twitter ger alltså kundgruppen ungdomar och 

medelålders män/kvinnor en chans att på deras egna villkor uttrycka sina åsikter på ett 

”nöjsammare och modernare” sätt.   

 

Johan Lagerström anser att det viktigaste arbetet med de sociala medierna gentemot 

varumärket är att: 

1. Välkomna alla åsikter, kommentarer, synpunkter och klagomål 

2. Besvara samtliga frågor 

3. Åtgärda alla klagomål eller negativa kommentarer genom att erbjuda diverse 

förbättringsförslag eller erbjudanden. 

4. Realisera kundernas synpunkter och idéer om detta innebär en enkel justering. 
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Vidare hävdar informationschefen att utan kundernas åsikter kan banken inte utvecklas åt rätt 

inriktning, kunderna kan betraktas som en vägledning till ett lyckosamt bank. Vidare menar 

han att de bankerna som ämnar skapa en stark relation med sina kunder är 

konkurrenskraftigast. Genom att besvara och uppfylla kundernas önskemål via Facebook eller 

Twitter förstärks relationen mellan banken och kunderna vilket ger upphov till att varumärket 

förstärks. Johan Lagerström hävdar att handelsbankens strategi för arbetet av sociala medier 

är att känna igen kundernas behov, bankens möjligheter samt hur de sociala mediekanalerna 

fungerar. Det gäller att stärka kundrelationen genom att få kunderna att känna sig inkluderade 

och föra kommunikation med dem Vidare poängterar Johan Lagerström att telefonbankens 

kundtjänstpersonal ofta ser till att inkludera kunderna som följer handelsbanken på Facebook 

genom att inbjuda de till olika seminarier, öppna möten samt kunddagar.  Denna typ av 

relation mellan banken och kunderna har, enligt Johan Lagerströms mening, resulterat till 

väldigt många ”gilla markeringar” berömvärd respons samt ökning av antalet följare. Alla 

dessa enheter har inneburit att kundnöjdheten har ökats ytterligare vilket också innebär att 

varumärket har blivit starkare.  

Johan Lagerström anser alltså att sociala mediekanalerna har influerat handelsbankens 

varumärke positivt eftersom varumärket, kundrelationen samt kundnöjdheten har blivit 

starkare. Allt eftersom följarna på Twitter och Facebook har ”fria händer” att uttrycka sina 

känslor brukar det naturligtvis förekomma negativa kommentarer om bankens tjänster. Det är 

väldigt viktigt att handelsbanken inte ignorerar dessa kommentarer eftersom alla följare 

och/eller kunder måste få svar. Utgångspunkten är att kommentarerna skall besvara rationellt 

att erbjuda kunden eventuell förbättringsförslag. Eftersom dessa inlägg och kommentarer är 

öppen för allmänheten innebär det att andra följare från handelsbanken kan se sådana negativa 

kommentarer men att lyckas vända kommentaren till positiva erbjudanden/förslag påvisar 

övriga följare att banken fokus- och värdesätter kunderna. Dessa är även fördelarna som 

sociala mediekanalerna har gett handelsbankens varumärke nämligen att vända negativa 

kommentarer till positiva förslag/erbjudanden samt att besvara samtliga inlägg från följarna. 

På detta vis har handelsbanken arbetat med sina sociala mediekanaler under de senaste två 

åren vilket har gett en god inverkan på både kundrelationen och framförallt varumärket.  

 

Handelsbanken mäter kundnöjdheten genom att skicka en länk med ett frågeformulär för de 

kunderna/följarna som använder Facebook eller Twitterkontot för inlägg eller kommentarer. 

Informationschefen tycker även att det är logiskt att tyda kundernas nöjdhet genom att kolla 

på antalet gilla markeringar, antalet följare, inläggen eller kommentarerna samt kundernas 
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respons och reaktioner gällande bankens nyheter, diverse erbjudanden samt övrig information 

som läggs upp på de sociala mediekanalerna. Utöver detta brukar handelsbanken mäta 

kundnöjdheten genom telefonbanken, internetbanken samt personliga möten. Johan påstår 

även att telefonbankens kundtjänst som arbetar med de sociala medierna genomför en 

analysprognos på kundnöjdheten cirka en gång i veckan. Dessa prognoser vidarebefordras till 

informationschefen för att meddela om eventuella ändringar inom de sociala medierna måste 

ske. Detta genomförs för att huvudmålet med de sociala medierna är att stärka kundrelationen, 

öka kundnöjdheten samt upprätthålla handelsbankens kärnvärde nämligen tillgänglighet. 

Johan Lagerström menar att om samtliga enheter sammanställs resulterar det till 

varumärkesförstärkning, vilket informationschefen tycker att de sociala medierna har gett 

handelsbanken. Framtiden för de sociala medierna i allmänhet ser ljust ut, det viktigaste är att 

arbeta med dem på rätt sätt och sätta kunderna i fokus. Vidare tror Johan Lagerström att 

handelsbanken möjligtvis kan börja arbeta med flera sociala medier som exempelvis Flickr 

eller Slideshare. 

Slutligen ger Johan Lagerström råd till alla företag som funderar på att arbeta med sociala 

medier att börja med Facebook som första sociala mediekanalen, tillåta skicklig personal 

hantera de sociala medierna samt att arbeta med dem på rätt tillvägagångssätt för att det ska 

ge god inverkan på varumärket. 

 

4.4 Skandiabanken  

 

Bakgrundsfakta 

Skandiabanken startade 1994, då som den första renodlade telefonbanken. Den nya banken 

gjorde revolution på den svenska bankarenan och satte med sina enkla och prisvärda villkor 

press på storbankerna.  

Idag är Skandiabanken en internetbank där kunderna kan göra alla sina bankärenden. Banken 

har verksamhet i Sverige och Norge och erbjuder marknaden ett komplett utbud inom bank, 

sparande och placeringar. 

 

Varumärket 

Skandiabankens vision är att ha de mest nöjda kunderna och missionen är att vara den ledande 

direktbanken genom att vara ärliga, enkla och prisvärda. 
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Annie Sebelius jobbar som informationschef på Skandia och menar att deras starkaste 

kännetecken är att de är den första banken som valt att till största del koncentrera sig på att 

vara en internetbaserad bank. 

 

Sociala medier 

Annie Sebelius definierar sociala medier som ett socialt forum där kunderna har möjlighet att 

skapa uttrycka sina åsikter, kommunicera med såväl företag som privatpersoner samt en plats 

för kollektiv underhållning.  

Skandia jobbar med de flesta, kända sociala medierna som finns tillgängliga så som 

Facebook, Twitter, Youtube och Flickr. Anledning till detta menar Annie Sebelius är just det 

hon nämnt tidigare, att Skandiabanken främst ska vara en internetbaserad bank och att det 

därför är mycket viktigt att finns tillgänglig för alla olika kundsegment vilket innebär att man 

måste finns tillgänglig på alla sociala medier. 

 

Det huvudsakliga arbetet sker dock på Facebook och Twitter där även den största dela av 

kommunikationen och interaktionen med kunderna sker. Anledningen till detta menar Annie 

Sebelius är att det är här de flesta kunderna finns och det är även de social medier som är mest 

användarvänliga vilket är viktigt då banken även har äldre kunder som inte alltid är så insatta i 

online världen.  

På deras Youtubekanal lägger man upp reklamfilmen men här kan man även se Skandias egen 

webbsåpa. Vad denna handlar om håller Annie Sebelius hemligt men uppmanar oss att själv 

gå in och titta på den. Flickr används på ungefär samma sätt. Här lägger man upp bilder och 

framför allt pressbilder. 

Skandiabanken tog steget in i den virtuella världen 1 mars 2011då man öppnade sitt Facebook 

konto och i ungefär samma veva valde man att gå med Twitter. Teamet som har hand om de 

sociala medierna är ungefär 5 personer stort men Annie Sebelius är noga med att berätta att de 

får otroligt mycket hjälpa av kundtjänstpersonalen som huvudsakligen sköter 

kommunikationen på de sociala medierna så som svar på kommentarer, inlägg och frågor. 

Utöver detta finns det ett ”basteam” som har hand om det administrativa, drift, design och 

layout. 

 

Annie Sebelius är mycket positivt inställd till användning av sociala medier i bland annat 

marknadsförings syfte och menar att detta är ett mycket bra sätt att nå ut men information till 

många på samma gång men att det krävs mycket jobb och kompetens för att t.ex. Facebook 
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sidan inte ska bli en klagomur och nå motsatt verkan. Vidare hävdar hon att de sociala 

mediekanalerna har lett till att både kundrelationen och kundnöjdheten har ökat. Hon påstår 

även att genom sociala medier ges kunderna möjlighet att interagera, påverka och samspela 

med skandiabanken. Informationsutbytet mellan kund och bank sker kontinuerligt vilket gör 

att båda parterna utvecklas. Den traditionella relationen mellan bank och kund som oftast sker 

genom personliga bankmöten eller via telefon har nu, menar informationschefen, ersatts av ett 

socialt nätverkssystem där både bankens tillgänglighet ökar och där kundrelationen förstärks.  

Dock är det viktigt att det finns ett kompetent team som kan hantera sociala medier på 

effektivaste sätt. Hon menar även att det nuförtiden inte är allt för svårt att hitta kompetenta 

medarbetare som det var i början då de som kommer ut på arbetsmarknaden idag oftast är 

uppväxta med internet och har en lång erfarenhet av sociala medier. Skandiabankens 

målsättning med de sociala mediekanalerna är att sätta kunderna i fokus, öka kundrelationen 

och tillgängligheten samt att skapa en kommunikationskanal där informationen ska vara nyttig 

för både banken men också kunderna. Genom att skandiabanken har uppfyllt (och ska 

fortsätta uppfylla) målsättningen med de sociala mediekanalerna har informationschefen sett 

en klar förbättring och ett starkare varumärke, främst genom att interaktionen, förståelsen och 

relationen har förbättrats mellan banken och kunderna. Informationschefen menar att bankens 

främsta strategi med de sociala mediekanalerna är att öka kundförståelsen och kundrelationen 

genom att öka bankens tillgänglighet, förbättra kommunikationen samt tillgodose kundernas 

synpunkter och behov. Vidare menar informationschefen att det är väldigt viktigt att samspela 

med kunderna samt föra en tvåvägskommunikation för att båda parterna ska utvecklas. 

 

Hon säger även att det största misstaget är att låta profilen förfalla. Om man har bestämt sig 

för att vara en del av Facebook är det av största vikt att man är mycket aktiv och inte låter 

något svar dröja eller låta någon fråga eller kommentar hänga utan svar eller respons. Positiv 

som negativ respons, all måste besvaras. Negativ feedback sprids lika fort som positiv om inte 

fortare.  

Då Skandiabanken som sagt är en internetbaserad bank så är dessa sociala medier mycket 

viktiga då detta i princip det enda sättet för de kunder som inte har möjlighet att besöka 

kontoret i Stockholm att komma i kontakt med banken. Skandia har dock valt att behålla 

telefonbanken, detta framför allt för de kunder som är lite äldre och inte har möjligheten att 

genomföra sina ärenden via nätet men även då det finns kunder som gärna vill tala med någon 

”på riktigt”.  



57 
 

Skandiabanken kommer med tanke på den sortens bank de är att fortsätta att utveckla sin 

närvaro bland de sociala medierna och på fråga om Annie Sebelius kunde komma med ett 

konkret råd till de företag som funderar på att ge sig in sociala medier är att skaffa sig mycket 

kunskap om det som se till att ha ett högt motiverat team som står bakom det. Hon menar att 

man inte ska underskatta den makt som sociala medier har och det ska inte bara tas som något 

kul utan det stjälpa även det starkaste företaget. 

 

4.5 Swedbank 

 

Bakgrundsfakta 

Swedbank är med sina 7, 8 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder Sveriges till 

antalet kunder största bank men en ledande ställning i dess övriga hemmamarknader Estland, 

Lettland och Litauen. Swedbank har ett omfattande kontorsnät och väl utvecklade telefon-, 

internet- och mobiltjänster. Kunderna ska alltid vara trygga i att de råd som ges utgår från 

kundens bästa och inte bara från produkterna. När banken utvecklar sina produkter och 

tjänster är målet att skapa det som är långsiktigt bra för kunderna och därmed även för bank. 

 

Varumärket 

Swedbanks vision är att i möjliggöra för människor, företag och samhällen att växa samt att 

bidra till en sund och hållbar finansiell utveckling både för våra kunder, våra ägare och för 

samhället i stort. Värderingarna är att vara enkla, öppna och omtänksamma. 

Anna Sundblad jobbar som informationschef på Swedbank och enligt henne så är bankens 

starkaste kännetecken deras raka besked och enkelhet. 

 

Sociala medier 

Anna Sundblad definierar sociala medier som ett nätverkssystem för deras kunder där det sker 

en kontinuerlig interaktion, informationsdelning och en gränslös kommunikationskanal. 

Swedbank jobbar med de vanligaste sociala medier det vill säga Facebook, Twitter, Flickr, 

Slideshare, Scribd och Youtube. Anna menar att man kan tycka att man använder sig utav 

relativt få sociala medier om man ser till andra storbanker men Swedbank vill, till skillnad 

från många andra banker inte gå över till att lägga merparten av sina produkter och tjänster på 

internet utan internet ska ses mer som ett ytterligare alternativ, en möjlighet och ett 
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hjälpmedel. Hon tycker sig se en oroväckande trend hos många banker som väljer att lägga 

över mer och mer ansvar och funktion på internettjänster så som internetbanker och sociala 

medier. Detta, menar Anna Sundblad, kan leda till att man förlorar den personliga servicen 

och kontakten som på något vis ger kunderna en känsla av extra säkerhet och service. 

 

Den 11 september 2011 valde Swedbank att lansera sin Facebook sida. Facebook är enligt 

Anna Sundblad det sociala mediet som är av störst viktig och det är även här man borde lägga 

ner störst resurser och tid. Anledningen till detta är enkel, det finns inte många i vårt avlånga 

land som inte har ett Facebook konto. Det arbete som sker på Facebooksidan är främst 

kommunikation med kunderna det vill säga allt från konkreta frågor till allmänna 

kommentarer och förslag till förbättringar. Man använde sig även av Facebook för att lägga 

lite småtävlingar för att få sina kunder att känna sig uppskattade och engagerade. 

Twitter använder man sig av på samma sätt dock är innehållet och kommunikationen här 

något mer komprimerat då Twitter främst är en microblogg och syftar till att göra mindre, 

korta och mer slagkraftiga inlägg. Youtubekanalen används framförallt för att informera och 

intressera kunderna genom uppladdning av videoklipp där banken diskuterar nya erbjudanden, 

erbjuder diverse hjälp eller övrig information som är värt att förmedla. De övriga 

mediekanalerna används på samma sätt som Twitter och Youtube fast med flera bild- och 

dokumentuppladdningar. 

Man är en relativ liten grupp som jobbar med utvecklingen av de sociala medierna. Kontakten 

och kommunikationen med kunderna på de sociala medierna är bankens kundservicepersonal 

som sköter. Man har valt att låta den avdelning ta hand om detta då kundservicen är bankens 

experter på produkt och processfrågor och därför kan ge kunderna den bästa möjliga servicen. 

Utöver detta så har man ett team på cirka 5 medarbetare som jobbar med den tekniska och 

administrativa delen. 

 

Anna Sundblad tycker att uppkomsten och de snabba utvecklingen av internet och sociala 

medier är en fantastisk möjlighet för alla företag och inte bara banker att marknadsföra sig 

själva och komma närmare sina kunder oberoende av vart i världen de bor. Hon tycker även 

att det ger fler möjligheten att komma i kontakt med banken. Men för att man sa kunna vara 

framgångsrik krävs det otroligt mycket jobb och hängivenhet. Man måste se till man har 

mycket kompetent och kunnig personal som jobbar med produkterna. Därutöver krävs det att 

man är engagerad och alert. En fråga eller en kommentar får aldrig någonsin lämnas 

obesvarad, inte heller får ett svar dröja för länge. Informationschefen menar att banks 
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strategier gällande sociala mediekanaler är att utveckla kommunikationen mellan banken och 

kunderna för att därigenom öka relationen. Det är viktigt att inkludera och involvera kunderna 

i verksamhetsutvecklingen då kunderna är en stor del av den. Anna Sundblad menar vidare att 

banken försöker förstå kunderna bättre genom sociala medier samt att ständigt föra dialog 

med dem. Allt eftersom sociala medier möjliggör för ett gott samspel, kommunikation och 

relation mellan bank och kund anser Anna Sundblad att dessa kanaler har gett ett tydligare 

och starkare varumärke. Man förstår kunderna och deras behov bättre och behåller en 

obrytbar kontakt med dem. Innan uppkomsten av sociala medier hade banken möjlighet att 

kontakta kunderna via personliga möten, telefon eller i vissa fall hemsidan, vilket i många fall 

innebär engångskontakt. Det fanns alltså ingen riktig bunden relation med kunderna och det 

var svårt att riktigt mäta kundnöjdheten och deras synpunkter för att sålunda utvecklas som 

bank. Tack vare sociala medier har bankens relation med kunderna förbättrats rejält genom att 

finnas tillgänglig och besvara kundernas funderingar och motta förbättringsförslag. Detta har 

gynnat både kunderna och banken som verksamhet och relationsbank. Swedbanks främsta 

strategi av sociala medier är att öka relationen, involvera kunderna, föra dialog med dem samt 

tillfredställa kundernas behov och förbättringsförslag. Informationschefen menar vidare att 

Swedbanks målsättning med sociala medier är att öka förståelsen av kundernas behov för att 

därigenom öka kundnöjdheten och relationen, vilket det har märkts av. Anna Sundblad påstår 

även att de sociala mediekanalerna har stärkt varumärket och Swedbanks image eftersom 

både kommunikationen, samspelet, förståelsen och relationen har förbättrats väldigt mycket 

sedan banken började använda sociala medier.  

Detta sammanfattar även de råd som hon skulle ge de företag som bestämmer sig för att 

etablera sig bland de sociala medierna. Det krävs att man har ett mycket kompetent och 

hängivet team som har ansvaret för dessa produkter. Inget får göras halvhjärtat utan man 

måste gå in till 100 % för att lyckas. Informationschefen menar vidare att kanalerna ska 

användas som en kommunikationskanal mellan företag och kund, och inte endast för företag 

till kund. Det måste finnas en god interaktion, konsensus, relation och aktiv 

informationsutbyte för att optimera och förstärka varumärket.  
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5. Analys 

I detta kapitel besvaras undersökningen syfte genom att tillämpa tidigare beskriven empiri och 

teori. Författarna ämnar alltså utgå ifrån teorierna som sammankopplas med den empiriska 

datainsamlingen från undersökningsobjekten.  Frågeställningarna är utformade för att uppnå 

undersökningens syfte. Detta kapitel är uppdelad i olika analysavsnitt då det ger en effektivare 

sammankoppling mellan teori och empiri och därmed en tydligare analys. Författarna ämnar 

först presentera det mest väsentliga från teorin och empirin som ger en sammankopplande 

förståelse för att därigenom presentera resterande delar från empirin och teorin som direkt 

svarar undersökningens syfte. Efter varje analysavsnitt redogör författarna för deras egna 

åsikter och opinioner i separat kursiv stycke. 

5.1 Sociala medier och relationsmarknadsföring 

Med dagens teknologiska möjligheter som sociala medier har många företag valt att ändra 

sina marknadsföringsstrategier från den traditionella transaktionsmarknadsföringen till 

relationsmarknadsföring. Dagens sociala mediekanaler som utgår ifrån 

relationsmarknadsföring sätter fokus på att skapa närmare relationer till sina kunder, skapa 

interaktion och nätverkande.
115

  

Detta är samtliga respondenter eniga om. Respondenterna hävdar att de sociala 

mediekanalernas främsta målsättning är bland annat att stärka kundrelationen genom att skapa 

dialog med sina kunder och interagera med dem. Genom att använda tvåvägskommunikation 

och involvera kunderna i företagets utvecklingsprocess värdesätts kundernas åsikter.
116

 

Utifrån datainsamlingen ses en tydlig koppling mellan Grönroos (2008) påstående för 

användandet av tvåvägskommunikationen och respondenternas, då dessa sammanfaller med 

varandra. Respondenterna menar att de värdesätter kundernas åsikter och att dessa inte bör 

bortses. Samtliga respondenters stratgiska arbetssätt innebär att förbättra kundrelationen, 

interagera med konsumenterna samt öka såväl tillgängligheten som förståelsen. 

Helena Östman, informationschef för Nordea, klargör dessutom att banken använder sociala 

medier för att besvara kundernas synpunkter för att därmed kunna utvecklas och förbättras 

som bank. Även Annie Sebelius, informationschef för Skandiabanken, menar att företag inte 
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får begå misstaget att lämna kundernas åsikter obesvarad. Hon menar att de företag som har 

bestämt sig för att skapa profiler inom sociala mediekanaler måste påvisa stort engagemang 

och aktivitet där man inte får tillåta någon fråga eller kommentar hänga för länge utan 

respons. 

Författarna anser att det traditionella marknadsföringssättet som ämnar trycka ut reklam till 

kunder och vinstmaximera inte bör användas som syfte inom de sociala mediekanalerna som 

dagens Internet idag erbjuder. I empirin antyds att samtliga respondenters främsta strategi 

vid användandet av sociala medier är att stärka relationen mellan bankerna och sina kunder, 

vilket författarna anser vara ett bra kommunikationsval, dels på grund av att många idag 

faktisk använder sociala medier i sin vardag och dels för att sociala medier ett 

kostnadseffektivt kommunikationsverktyg med snabb informationsspridning. 

 

5.2 Sociala medier och kommunikation - konvergensmodellen 

All kommunikations som sker mellan två aktörer kräver en sändare och en mottagare. 

Eftersom kommunikationen i sociala mediekanaler kräver tvåvägskommunikation mellan 

sändare och mottagare har Shannon & Weavers Kommunikationsmodell utvecklats till en mer 

bearbetad kommunikationsprocess, nämligen konvergensmodellen. Denna modell menar att 

den enkelriktade kommunikationen mellan sändare och mottagare inte tillhör det sociala 

medievärlden. Företag bör inte använda sociala medier som kampanjverktyg utan snarare ett 

kommunikationsverktyg gentemot konsumenter för att på så vis bygga upp ett nätverk av 

relationer.
117

 Modellen visar hur två aktörer interagerar med varandra i en spiralliknande 

process där båda parterna eftersträvar ömsesidig förståelse. Kommunikationsprocessen bygger 

på bearbetning av budskap genom utbyte av information utan någon direkt start eller slut.
118

 

Detta kan jämställas med samtliga respondenters åsikter om den strategiska 

kommunikationsprocessen mellan kunderna och bankerna. Ur empirin framgår det att 

samtliga respondenter strategiskt använder tvåvägskommunikation mellan bankerna och deras 

konsumenter. Denna tvåvägskommunikation kännetecknas, enligt respondenterna, som en 
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ständig interaktion, kommunikation och förståelse emellan bank och konsument. Vidare 

hävdar Cecilia Björnestedt, kanalansvarig för sociala medier i SEB, att användandet av 

sociala medier handlar om att skapa kontakt med kunderna samt att skapa ett ”ge och ta” 

förhållande mellan bank och konsument. Sammanfattningsvis har empirin påvisat att 

respondenterna värdesätter det ömsesidiga informationsutbytet, kommunikationen och 

involveringen av såväl företag som konsumenter. Annie Sebelius menar vidare att 

kommunikationen mellan banken och kunden kräver ett kontinuerligt informationsutbyte 

emellan parterna. På detta vis ger denna ömsesidiga kommunikationsinvolvering möjlighet för 

parterna att utvecklas samtidigt. Samtliga respondenters strategi gällande kommunikationen 

innebär således att föra en ständig tvåvägskommunikation där båda parterna utbyter 

information med varandra och därigenom utvecklas båda. Denna kommunikationsstrategi som 

utläses ur empirin sammankopplas med konvergensmodellen då denna modell belyser 

ömsesidig förståelse och ett ständigt utbyte av information från båda parterna.
119

 

 

Enligt författarnas mening är det väldigt viktigt för såväl bank som kund att skapa en god 

interaktion med varandra eftersom detta ger upphov till att samspelet och förståelsen emellan 

parterna förstärks. Genom att tillåta öppen tvåvägskommunikation med konsumenterna kan 

kunskaps- och informationsöverföringen leda till att banken utvecklas samtidigt som 

kunderna blir mer lojala gentemot varumärket då de känner engagemang och involvering. 

 

5.3 Sociala medier och varumärket  

Sociala medier kan definieras som ett forum som ger individer möjlighet att dela sitt innehåll, 

tankar, idéer och relationer online.
120

 Detta påstående liknar respondenternas definition av 

sociala medier som, enligt deras mening, betraktas som ett nätverk för interaktion, 

informationsdelning och kommunikationsverktyg mellan konsumenter och företag. Många 

företag väljer idag att marknadsföra och kommunicera sitt varumärke genom olika sociala 

mediekanaler. Företag kan, genom Internet och sociala medier arbeta med sitt varumärke 
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genom att kommunicera den på ett personligare sätt samt enklare och billigare sprida 

medvetenheten om företaget till kunderna.
121

  

 

5.3.1 Möjligheter med sociala medier 

De möjligheter som sociala medier kan ge upphov till är uppbyggning av kundrelationer och 

lojalitet samt varumärkesförstärkning. Att bygga kundrelationer och skapa lojalitet handlar 

om att skapa långsiktigt relationsnätverk snarare än att försöka påverka kund till (exempelvis) 

direkt köp.
122

 Genom att företag ämnar bygga relationer och kundlojalitet krävs ett sampel 

mellan parterna som innebär att både ge och ta, vilket leder till att förtroendet ökar. Denna typ 

av sampel, där parterna både ger och tar genom ömsesidig kommunikation och 

informationsspridning, kan sammanliknas med respondenternas påståenden då samtliga 

informationschefer menar att relationer bygger på kommunikation och engagemang från både 

bankerna och kunderna. Informationscheferna menar vidare att kundrelationen förstärks 

genom samspel, kommunikation, interaktion och förståelse emellan konsumenter och banker. 

Dessa strategier tillämpas av samtliga respondenter i arbetet med sociala medier, vilket kan 

utläsas ur empirin. Helena Östman hävdar dessutom att kundlojaliteten kan minska om 

banken inte åtgärdar de klagomål som framförs av kunderna. Genom kommunikation kan 

bankerna identifiera kundernas missnöjen och sedan försöka åtgärda dem för att stärka 

lojaliteten. På detta vis samspelar begreppen kundlojalitet och kundrelation i denna kontext. 

Ett annat begrepp som är viktig för ökad lojalitet och kundrelation är tillgänglighet vilket 

skapas genom att läsa, lyssna och medverka i sociala medier och genom att realisera 

varumärket ökar lojaliteten.
123

 Respondenterna menar att användandet av sociala medier har 

ökat deras tillgänglighet för kunderna ytterligare och underlättat kommunikationsinflödet 

mellan dem. Att öka tillgängligheten för kunderna är något som samtliga respondenter 

använder i sin varumärkesstrategi för ökad kundnöjdhet, kundrelation samt förstärkt 

varumärke. Vidare menar Annie Sebelius och Johan Lagerström, informationschef för 

Handelsbanken, att de sociala mediekanalerna används bland annat för upprätthållandet av 

bankens kärnvärden nämligen tillgänglighet. Genom att säkerställa att varumärkets 
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kärnvärden realiseras kommer kundernas lojalitet och förtroende gentemot företaget att öka 

och leda till positiv återkoppling.
124

 Samtliga respondenter har kontakt med sina kunder 

genom, personliga bankmöten, Internetbank och telefonbank men användandet av sociala 

medier ökar bankernas tillgänglighet vilket respondenterna menar ger upphov till ökas 

kommunikation, interaktion och informationsöverföring. 

De företag som i dagsläget använder sociala medier har tillgång till rik information om sina 

konsumenter och bör därmed utnyttja den informationen genom att aktivt arbeta med sociala 

medier och därigenom utveckla kundrelationen.
125

 Klagomål och synpunkter möjliggör för 

företag att öka kundrelationen genom att tillsammans med konsumenten hitta lösningar till 

dennes problem och/eller missnöje.
126

 Detta sammankopplas med respondenterna för SEB, 

Nordea, handelsbanken och Skandiabanken som var särskilt noggranna på att tydliggöra för 

deras strategiska hantering av eventuella klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag. De 

menar att de tillsammans med sina kunder försöker finna lösningar till kundernas missnöjen 

eller synpunkter. Vidare menar de att denna kommunikationsstrategi med kunderna, där båda 

parterna tillsammans interagerar och finner lösningar, stärker såväl relationen som 

kundlojaliteten. Ett företag som utsätts för negativ kommentar som exempelvis smutskastning 

och/eller ryktesspridning bör inte tysta ner åsikten.
127

 Denna påstående framträds tydligt ur 

respondenterna för Nordea, Handelsbanken och Skandiabanken som menar att all (negativ) 

kommentar och inlägg bör besvaras och aldrig ignoreras. Johan Lagerström understryker 

dessutom att viktigaste med arbetet av de sociala medierna gentemot varumärket är bland 

annat att besvara samtliga frågor och välkomna alla åsikter/kommentarer/klagomål. 

 

Den andra möjligheten som sociala medier kan ge upphov till är ett förstärkt varumärke. 

Genom att använda sociala medier ges nya förutsättningar och möjligheter för 

företagsutvecklingen och därmed varumärket.
128

 Det är viktigt att notera kundernas tankar, 

observera det konkurrenterna gör samt se vilka möjligheter det finns för att engagera 
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konsumenterna.
129

 Genom sociala medier kan företag observera kundernas åsikter om deras 

varumärke och på detta vis finna lösningar och förbättringar för varumärkesutvecklingen.
130

 

Genom en god kommunikation och samspel mellan konsumenterna och företagen ges 

företagen möjlighet att finna lösningar till de brister som företagen har, förbättras samt skapa 

starkare relation med sina kunder. Detta resulterar till ett förstärkt och utvecklat varumärke. 

Sociala medier kan alltså ge upphov till ett förstärkt varumärke vilket påvisas i empirin av 

samtliga undersökningsobjekt. Samtliga respondenter hävdar att sedan de började använda 

sociala medier har detta lett till att varumärket har förbättrats, utvecklats och förstärkts 

framförallt genom att bankerna har involverat och engagerat kunderna men också för att 

kommunikationen, samspelet och informationsöverföringen sker ständigt. Respondenternas 

varumärkesstrategi, som främst innebär att involvera och inkludera kunderna, kommunicera, 

öka tillgängligheten för förstärkt kundrelation samt ökad samspel, har lett till att 

informationscheferna upplever att varumärket har påverkats positivt samtidigt som bankernas 

strategier har gett upphov till verksamhetsutveckling och ökad kundförståelse. 

Konsumenterna känner sig mer aktiva i bankernas utvecklingsprocess samtidig som de ges 

möjlighet att framföra egna synpunkter och förslag.  

 

Cecilia Björnestedt, kanalansvarig för sociala medier i SEB, är positiv inställd gällande de 

sociala medierna som SEB arbetar med i kombination med varumärket. Detta eftersom hon 

upplever att varumärket påverkas positivt av sociala medier som ett resultat av bankens 

strategier av sociala medier som främst innebär att relationen mellan banken och 

konsumenterna utvecklas och kommunikationen förstärks. Cecilia hävdar dessutom att sociala 

medier har gett SEB:s varumärke möjlighet att förstärkas då banken har blivit mer 

kundfokuserat och benägen att besvara kundernas funderingar maximalt och därigenom öka 

tillgängligheten. Helena Östman, informationschef för Nordea, menar också att varumärket 

har förstärkts på grund av bankens strategiska arbetssätt inom den sociala mediekontexten 

som bland annat innebär att kommunicera, samspela och interagera med kunderna för att öka 

kundrelationen och kundnöjdheten. Hon menar att sociala medier har en positiv inverkan 

gentemot Nordeas varumärke då relationen mellan banken och konsumenterna förbättras, 
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tillgängligheten utökas och att informationsöverföringen mellan banken och kunderna 

utvecklas. Johan Lagerström, informationschef för Handelsbanken, är också positiv inställd 

till de sociala mediekanalerna som banken arbetar med idag. Johan upplever att sociala 

medier har influerat Handelsbankens varumärke positivt framförallt då det strategiska arbetet 

med sociala medier innebär att kunderna involveras och kommunikationen förbättras vilket 

ger upphov till att kundrelationen och kundnöjdheten förstärks. Annie Sebelius, 

informationschef för Skandiabanken, menar också att bankens strategiska arbetssätt av sociala 

medier har, enligt hennes uppfattning, lett till förstärkt varumärke. Vidare hävdar hon att de 

sociala mediekanalerna har, enligt informationschefens uppfattning, resulterat till att både 

kundrelationen och kundnöjdheten har ökat. Hon påstår även att genom sociala medier har 

kunderna interagerat, påverkat och samspelat med banken. Informationsutbytet mellan kund 

och bank sker kontinuerligt vilket gör att båda parterna utvecklas parallellt. Den traditionella 

relationen mellan bank och kund som oftast sker genom personliga bankmöten eller via 

telefon har nu, menar informationschefen, ersatts av ett socialt nätverkssystem där både 

bankens tillgänglighet ökar och där kundrelationen förstärks.  

Anna Sundbland, informationschef för Swedbank, påstår att allt eftersom bankens 

varumärkesstrategi av de sociala mediekanalerna möjliggör för ett gott samspel, 

kommunikation och relation mellan bank och kund ges, enligt informationschefens mening, 

ett tydligare och starkare varumärke. Vidare antyds att dessa kanaler ger upphov till att 

banken förstår kunderna och deras behov bättre och erhåller därigenom ett starkare 

förhållande med dem. Anna menar även att de sociala mediekanalerna har ökat 

kundrelationen rejält genom att finnas tillgänglig för att besvara kundernas funderingar och 

motta förbättringsförslag. Detta har således, menar informationschefen, gynnat både kunderna 

och banken som verksamhet samt relationsbank. 

 

Med detta som bakgrund anser författarna varumärkesförstärkning och kundrelationer och 

lojalitet sammanhänger och samspelar. Genombankernas varumärkesstrategier som innebär 

god interaktion, kommunikation och samverkan kan företag uppnå starka kundrelationer, 

verksamhetsutveckling och därigenom upplever de att även varumärket har förstärkts. Genom 

att samtliga respondenter i undersökningen påvisar att sociala medier används som 

kommunikationsverktyg för relations- och varumärkesförstärkning uppfattar 

informationscheferna att varumärket förstärks samtidigt som kundrelationen, 

kommunikationen och tillgängligheten utvecklas. Uppsatsskrivarna anser dessutom att ett 

företag kan, genom användandet av sociala medier, nå ut till flera kunder samtidigt i 
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jämförelse via telefon eller personliga träffar. Dock bör sociala medier inte betraktas som en 

ersättning av de traditionella kommunikationsvägarna som exempelvis telefonsamtal och 

personliga möten, utan kanalerna bör snarare betraktas som ett komplement för utökad 

tillgänglighet.  

 

5.3.2 Risker med sociala medier 

Användandet av sociala medier kan även medföra hot och risker gentemot varumärket 

eftersom kundernas kommunikationsmakt i de sociala medierna är väldigt stort och 

obegränsad kan detta många gånger leda till att negativ kritik framförs, delas och gillas vilket 

ger upphov till att ett företags varumärke kan komma till skada.
131

 Den snabba 

informationsspridningen som sociala medier präglas av innebär alltså att konsumenterna kan 

vidarebefordra negativ feedback till andra konsumenter inom de sociala medierna innan 

företaget hinner ge sin synpunkt på kritiken. Därigenom finner sig många varumärken under 

stora risker där konsumenterna deltar i varumärkets uppfattning.
132

  

Genom empirin utläses att inte alla respondenter befarar riskerna som sociala medier kan ge 

upphov till enligt Charlene och Bernoff (2008). Empirin antyder att det finns betydligt flera 

möjligheter med användandet av sociala medier gentemot varumärket än det finns risker. De 

risker som kan förekomma, men som är relativ obetydlig och tämligen oskadlig för en 

verksamhets varumärke och image, är enligt Cecilia Björnestedt kundernas möjlighet att fritt 

uttrycka sina tankar och klagomål. Dessa risker kan dock, menar Cecilia, vändas och gynna 

banken, främst genom att bemöta synpunkterna och erbjuda lösningar till kunderna. Genom 

detta strategiska tillvägagångssätt kan både kunden bli nöjd och mer lojal (då denne har fått 

stöd) samtidigt som banken kan förstå kunderna bättre och utvecklas. Även Helena Östman 

påpekar de risker som kan förekomma i samband med arbetet av sociala medier. Hon menar 

att förekomsten av smutskastning och ryktesspridning kan uppstå men att detta inte har 

inträffat hos Nordea hitintills. Johan Lagerström indikerar att konsumenternas ”fria händer” 

kan ge upphov till att negativa kommentarer om bankens tjänster och/eller produkter 

offentliggörs. Det strategiska utgångspunkten blir då, menar informationschefen, att inte 

ignorera dessa men att vända det till lösningsförslag till de missnöjda kunderna. 
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6. Slutsatser  

I följande kapitel presenteras undersökningens slutsatser som ämnar uppnå studiens 

huvudsakliga syfte genom att besvara problemformuleringen; Hur arbetar banker strategiskt 

med sociala medier och hur upplevs det strategiska arbetssättet påverka varumärket?  

 

Under denna undersökningens gång har en tydlig koppling kunnat indikeras vad gäller det 

strategiska arbetssättet av sociala mediekanaler från samtliga undersökningsobjekt samt hur 

det strategiska arbetssättet upplevs påverka varumärket. Samtliga respondenter har haft, i en 

tämligen hög utsträckning, likvärdiga meningar och uppfattningar för både varumärkesstrategi 

som inkluderar hur bankerna arbetar med sociala mediekanaler, samt en uppfattning om hur 

bankernas varumärke upplevs påverkas av det strategiska arbetssättet.   

Undersökningens problemformulering lyder: Hur arbetar banker strategiskt med sociala 

medier och hur upplevs det strategiska arbetssättet påverka varumärket? Detta besvaras som 

följande: 

Bankernas strategiska arbetssätt för de sociala mediekanalerna innebär att ständigt stärka 

såväl kundrelationen som kundnöjdheten genom att interagera, kommunicera, samspela och 

utbyta information med konsumenterna. Samtliga fem banker använder de sociala medierna 

som ett verktyg för ökad förståelse, ömsesidig interaktion, ökad samverkan samt en högre 

grad av kundinvolvering. Bankerna arbetar dessutom med de sociala mediekanalerna som ett 

sätt att öka sin tillgänglighet gentemot konsumenterna för att på detta vis förstå dem bättre 

och därigenom kunna tillgodose kundernas behov och synpunkter optimalt. Samtliga 

studieobjekt använder de sociala mediekanalerna som ett sätt att öka verksamhetsutvecklingen 

då arbetet med kanalerna inkluderar kunderna på ett personligare sätt och därigenom erhåller 

bankerna ökad kunskap och kundförståelse. Avslutningsvis upplevs bankernas strategiska 

arbetssätt ge, enligt informationschefernas uppfattning, en positiv inverkan på varumärket då 

varumärket förstärks. Vidare verkar bankerna uppträda precis lika varandra, Bankerna är i 

detta avseende lika – de tycks tillämpa samma strategiska tänkande. 
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7. Förslag till vidare forskning 

 

Denna undersökning utgår endast från en specifik bransch, nämligen bankbranschen. Som 

förslag på vidare forskning hade det varit intressant och aktuellt att göra en jämförelse mellan 

olika branscher för att undersöka eventuella skillnader och likheter gällande det strategiska arbetssättet 

av sociala mediekanaler samt hur de upplevs påverka varumärket. 

 

Vidare utgår denna undersökning endast från ett företagsperspektiv. Som en uppföljning av 

studien vore det intressant och högst relevant att undersöka huruvida kunder bemöts, besvaras 

och behandlas optimalt i de sociala mediekanalerna. Detta är särskilt intressant att undersöka 

då analysen av denna studie påvisar respondenternas påståenden om betydelsen av att alla 

konsumenternas funderingar och kommentarer besvaras. 
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8.6 Figurförteckning  

 

Figur 1 – denna figur visar samtliga respondenter, bank och yrkesposition 

Figur 2 – en figur för Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

Figur 3 – en illustrerad figur för konvergensmodellen 
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9. Appendix  

9.1 Intervjuguide 

 

Bakgrundsfakta 

 Presentera ditt namn och yrkestitel. 

 Hur länge har du jobbat i denna bank? 

 Vilka är er målgrupp?  

 

Varumärke 

 Vilka är era kärnvärden 

 Vilka attribut ämnar ni förmedla? 

 Vilka är ert starkaste kännetecken gällande varumärket? 

 Hur förmedlar ni era attribut till kunderna? 

 

Sociala medier 

 Vad är sociala medier för er? 

 Vilka sociala medier artbetar ni huvudsakligen med idag?  

- Varför just dem? 

-  Hur länge har ni arbetat med dem?  

 Hur många anställda sköter hanteringen av de sociala mediekanalerna? 

 Har ni någon speciell strategi i ert arbete med sociala medier? 

 Hur anser ni att sociala medier influerar ert varumärke?  

- Ser ni några faror, möjligheter, nackdelar, fördelar gentemot ert varumärke vad gäller de 

sociala medierna som ni arbetar med? 

- Vilka för- och nackdelar anser ni att sociala medier har givit ert varumärke? 

- Hur har dem sociala mediekanalerna påverkat ert varumärke under de senaste åren? 

- Hur går ni tillväga för att, på bästa sätt, skapa ett starkare varumärke via era sociala 

medier? 

- Hur handskas ni med eventuella faror/klagomål som exempelvis negativ 

feedback/kommentar? 

 Hur mäter ni huruvida sociala medier ger en positiv/negativ inverkan på varumärket? 

 Vad är målsättningen med de sociala medierna som ni arbetar med idag gentemot ert varumärke? 

 Vad skulle du ge för råd till företag som ska ge sig ut på den sociala mediemarknaden?  

 Hur ser ni på social medier och framtiden? 

- Kommer ni att satsa på flera sociala mediekanaler? 
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